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De samenhang van de Randstad
 

Bestuurlijk Nederland heeft zich gestort op de Randstad, een ineffectieve 
lappendeken met een overmaat aan bestuurlijke drukte. Moet de Randstad 
onder één bestuurlijk dak of onder twee daken? Moeten de stadsgewesten 
niet juist versterkt worden? De meningen lopen uiteen. En zolang de analyses 
en adviezen elkaar tegenspreken wordt het lastig om politieke knopen door 
te hakken.  
Reden voor City journal om de beleidsmakers bij te lichten. Rapporten  
worden vergeleken, de eenheid van de Randstad wordt getoetst aan de 
uitkomsten van Polynet, een internationaal onderzoek naar polycentrische 
grootstedelijke gebieden (pagina 34).

Veel aandacht in deze City journal voor het fenomeen veelplegers: jongeren 
op het verkeerde pad die een onevenredig groot aandeel hebben in de crimi-
naliteit in onze steden. Roy Otten en Carlo Schuengel ontrafelen hoe jonge-
ren op het verkeerde pad geraken, wat daarbij de psychologische mechanis-
men zijn en welke beleidsconsequenties hieraan moeten worden verbonden. 
Hangplekken en jeugdhonken werken naar verwachting averechts (pagina 8). 
Inge Bakker deed vergelijkend onderzoek naar de bestrijding van crimina-
liteit door veelplegers in diverse steden (pagina 13). Eric Bervoets op zijn 
beurt bestudeerde de politiële aanpak van overlast en criminaliteit van Ma-
rokkaanse jongeren. Bij het publiek is de ‘harde aanpak’ favoriet, Bervoets 
ontdekte dat voor een effectieve aanpak twee sporen tegelijkertijd moeten 
worden bewandeld: duidelijk handhaven én het onderhouden van relaties in 
de Marokkaans gemeenschap (pagina 18).
Marokkaanse vrouwen staan centraal in de bijdrage van Marguerite van den 
Berg, die het emancipatoir effect van taallessen onderzocht. Het nemen van 
taalles is voor deze vrouwen al een emancipatiedaad op zich. Het vermengen 
van het taalonderricht met inburgering valt af te raden (pagina 22).

En verder:

sombert een communicatiewetenschapper over de toekomst van de regio-
nale dagbladen: “er zijn negatieve tendensen waar ze niks aan kunnen doen.”  
(pagina 4)

verklaart Paul van Soomeren het verschil tussen commerciële en universi-
taire onderzoekers: “aan academische exposure hebben wij geen behoefte.” 
(pagina 6)

Pieter Nieuwenhuijsen
hoofdredacteur City journal
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is niet optimistisch over 
de toekomst. “Als ik nu 
een onderzoek deed 
zou ik willen weten hoe 
de lokale pers reageert 
op het veranderde 
politieke klimaat sinds 
Fortuyn.”
 

Communicatieweten-
schapper en krantenex-
pert Piet Bakker heeft 
een onrustige dag. De 
Pers, de nieuwste gratis 
krant, is zojuist versche-
nen en de media willen 
commentaar en duiding. 
Als we zijn werkkamer 
aan de Universiteit van 
Amsterdam binnen-
komen hangt het ANP 
aan de lijn. En al te veel 
tijd voor City journal is 
er niet, want er wacht 
alweer een tv-ploeg.
Bakkers naam als 
veelgevraagd duider 
van ontwikkelingen in 
de krantenwereld werd 

City journal volgt het 
spoor terug naar onder-
zoek dat alweer jaren 
geleden plaatsvond en 
toen opviel of opzien 
baarde.
Stadsbestuurders vin-
den doorgaans de lokale 
pers heel belangrijk. 
Maar wat weten we ei-
genlijk van de kwaliteit 
van de lokale pers en 
van functie die ze heeft 
voor de lokale demo-
cratie? In 1998 promo-
veerde Piet Bakker op 
Regionale journalistiek 
– de pluriformiteit 
voorbij. Op basis van 
onderzoek in zestien 
gemeenten werd na-
gegaan wat de burgers 
voorgezet kregen in hun 
plaatselijke krant en wat 
de kwaliteit was van de 
berichtgeving. 
Sinds 1998 is het dek-
kingspercentage van de 
lokale krant hard achter-
uit gegaan. Piet Bakker 

mede gevestigd door 
de studie waarop hij 
in 1998 promoveerde 
aan de Universiteit van 
Amsterdam: Regionale 
journalistiek – de plu-
riformiteit voorbij. Het 
proefschrift was opge-
bouwd rond een onder-
zoek in zestien gemeen-
ten naar de rol die de 
lokale kranten speelden 
in de lokale democratie: 
de hoeveelheid plaat-
selijk nieuws kregen de 
burgers voorgezet, wat 
was de kwaliteit van dat 
nieuws en welke functie 
had het voor de lokale 
democratie?
Onderzoek naar kranten 
richtte zich tot dan toe 
vrijwel uitsluitend op 
de landelijke media. 
“Maar de regionale 
kranten worden wel zeer 
intensief gelezen. En 
nog steeds zijn er meer 
regionale dan landelijke 
lezers”, verklaart Bak-

ker - ooit begon hij zijn 
loopbaan als regionaal 
journalist in de Zaan-
streek - de keuze van 
zijn onderwerp toen.
“Tegenwoordig zou zo’n 
onderzoek bijna niet 
meer mogelijk zijn”, 
klinkt het halverwege 
het gesprek. “Bijna 
nergens bestaat nog 
concurrentie tussen 
kranten. Vandaag is het 
probleem voor de regio-
nale kranten eerder: hoe 
houd ik mijn lezers nog 
binnenboord.” 
Bakker klikt een website 
aan met statistieken 
over bereik en markt-
aandeel van dagbla-
den. Nog maar vijftien 
procent van de Neder-
landers heeft voor het 
plaatselijke nieuws nog 
de keuze uit verschillen-
de lokale of regionale 
kranten. In 1990 was dat 
percentage nog 56, aan 
het begin van de jaren 

tachtig 64. En als er dan 
nog keuze is betreft het 
vaak titels van dezelfde 
uitgever. 

Waarom stond in de 
dissertatie het begrip 
pluriformiteit centraal?
“Dat was een belangrijk 
issue. Er klonk in die 
jaren veel verontrusting 
over fusies en concen-
tratie van de pers. Veel 
steden en regio’s wer-
den one paper-cities. 
Het argument dat je 
steevast hoorde was dat 
de pluriformiteit niet 
mocht verdwijnen. En 
dat concurrentie nodig 
was voor de kwaliteit 
van de pers. Uit mijn on-
derzoek bleek overigens 
nergens dat concurren-
tie leidde tot grotere 
productiviteit en meer 
kwaliteit in de betekenis 
van meer diepgang of 
het vaker uitzoeken van 
zaken. Journalisten 

Na dato 
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roepen graag dat ze bij 
concurrentie harder 
lopen en beter leveren, 
maar dat blijkt een my-
the. In de beroepsuitoe-
fening leidt het althans 
niet tot merkbare 
resultaten.”

Bestuurders komen 
makkelijk weg, was een 
van de conclusies uit 
het onderzoek, dat zich 
overigens op de kleinere 
gemeenten richtte. Zou 
dat in de grote gemeen-
ten anders liggen?
“Ik zie het wel als een 
algemeen patroon in de 
beroepsuitoefening. 

Men laat de agenda 
bepalen door wat de 
gemeenten naar buiten 
brengen. De profes-
sionele instelling is 
weinig onderzoekend 
of controlerend. Zegt 
bijvoorbeeld een be-
stuurder iets toe, dan 
wordt niet gevolgd wat 
daar van terecht komt. 
Voor de hand liggende 
losse eindjes worden 
niet opgepakt. Als ze al 
eens kritisch zijn, gaat 
het  om een dronken 
wethouder, maar dat 
vind ik geen scoop.”
“Jaren geleden had Vrij 
Nederland een opzien-

barende reportage over 
de machtsspelletjes in 
de gemeentepolitiek 
in Arnhem. Dat was de 
lokale pers blijkbaar niet 
opgevallen. Of neem 
dat recente relletje over 
subsidiepraktijken en 
belangenverstrengeling 
in Amsterdam Zuidoost. 
Dat is aangebracht door 
de Volkskrant, een 
landelijke krant, en niet 
door Het Parool. Iets 
vergelijkbaars speelt in 
Rotterdam Charlois, en 
ook dan is het niet het 
Rotterdamse AD, maar 
een landelijke krant die 
het brengt.”
“Gemeentevoorlichters 
zeggen ‘off the record’ 
dat ze de pers in hun 
zak hebben. Ze hebben 
natuurlijk ook een mo-
nopolie. De machtsver-
houdingen binnen de ge-
meenten zijn veranderd, 
nu het bestuur over een 
leger aan voorlichters 
beschikt. En onderschat 
niet hoe afhankelijk de 
plaatselijke pers is van 
inkomsten uit gemeen-
telijke advertenties.”

Sinds uw onderzoek is de 
positie van de regionale 
pers verder uitgehold. 
Zes belangrijke regionale 
kranten in de Randstad 
gingen op in het AD. Is er 
nog perspectief voor de 
lokale dagbladen?
“Het dekkingspercen-
tage van de regionale 
bladen loopt schrikba-
rend terug. Ze staan 
bloot aan maatschap-
pelijke en demografi-

sche tendensen waar je 
weinig aan kunt doen: 
gezinnen zijn kleiner, 
allochtonen voor wie de 
Nederlandse krant geen 
gemeengoed is, ver-
grijzing, het veranderd 
leesgedrag van jonge-
ren, opkomst van andere 
media. Je kunt moeilijk 
optimistisch zijn over de 
toekomst.”
“Wel zie je soms dat 
nieuwkomers de ont-
stane gaten proberen te 
vullen. Metro maakt een 
editie voor Amsterdam 
en voor Rotterdam. De 
Telegraaf komt met 
aparte metropoolpagi-
na’s voor Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. 
Daar weer tegenover 
staat een tendens om 
edities te laten verdwij-
nen. Het vernieuwde 
AD begin in 2005 met 
21 regionale edities en 
dat was al minder dan 
aanvankelijk beoogd. 
Dat is inmiddels al weer 
teruggebracht tot 18.”

Kunnen nieuwe dragers 
de rol van de lokale krant 
op den duur overnemen?
“Dat staat nog te 
bezien. Regionale radio 
en televisie doen het 
op zichzelf goed, maar 
moeten te veel gemeen-
ten bedienen om potten 
te kunnen breken in 
de lokale democratie. 
Zuiver lokale televisie is 
moeilijk denkbaar, want 
het is een verschrikkelijk 
duur medium. Daar kun 
je je alleen in de aller-
grootste steden iets bij 

voorstellen.
Internet? Ik weet niet 
of je op lokaal niveau op 
basis van communities 
iets kunt. Een site met 
plaatselijk cultureel 
nieuws, verzorgd door 
de schouwburg en een 
plaatselijke boekhan-
del? Dat wordt toch al 
gauw een digitale versie 
van de huis-aan-huis-
krant. In bloggers zie ik 
evenmin een alternatief. 
In wezen is dat het her-
halen en rondpompen 
van nieuws dat elders 
wordt gevonden.”

Welk onderwerp zou u 
kiezen, mocht u nu een 
onderzoek doen naar de 
lokale media?
“Mijn onderzoek van 
tien jaar geleden ging 
over de inhoud van het 
nieuws. Ik zou nu wel 
willen weten in hoeverre 
de voorkeuren van de 
burgers voor het nieuws 
zijn veranderd. Er is een 
andere generatie die 
opgroeit met andere 
media. De vergrijzing 
heeft verder doorgezet. 
Het politieke klimaat is 
veranderd sinds For-
tuyn. Hoe de regionale 
pers daarop reageert, 
daar zou ik wel meer van 
willen weten.”

 AUTEUR
 

Pieter Nieuwenhuijsen is 
hoofdredacteur van City 
journal.
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Beleid vs onderzoek 

Politieke cultuur  
verdrijft fundamentele 
nieuwsgierigheid
 
 INTERVIEW: PIETER NIEUWENHUIJSEN
 

In beleidsonderzoek 
ontmoeten overheids-
beleid en wetenschap-
pelijk onderzoek elkaar. 
City journal laat be-
leidsonderzoekers 
aan het woord om hun 
visie te geven op wat er 
gebeurt in deze arena. 
Deze keer Paul van 
Soomeren, directeur 
van een commercieel 
onderzoeksbureau. 

Veranderingen in de 
overheidsorganisatie en 
in de politieke cultuur 
hebben afbreuk gedaan 
aan de fundamentele 
nieuwsgierigheid van de 
beleidsmakers, meent 
hij. En commerciële 
bureaus werken anders 
dan academische onder-
zoekers. “Aan academi-
sche exposure hebben 
wij geen behoefte.”

Onderzoeker Paul van 
Soomeren kent de uit-
eenlopende posities uit 
ervaring. Van 1977 tot 
1980 verbonden aan de 
universiteit van Am-
sterdam, als planoloog. 
Daarna drie jaar als amb-
tenaar op Binnenlandse 
Zaken en op Justitie, het 
laatst bij het Landelijk 
Bureau Voorkoming 
Misdrijven. Ongedurig-
heid kreeg daar de over-
hand, want “we kregen 
op het departement 
geen antwoord op onze 
kennisvragen.” 
Samen met een col-
lega besloot hij de 
overheidsdienst te 
verlaten. In 1983 was 
het particuliere onder-
zoeks- en adviesbureau 
Van Dijk, Van Soomeren 
en Partners BV een feit. 
Met inmiddels zestig 
medewerkers gaat het in 
Amsterdam gevestigde 
bureau voor onderzoek, 
advies en management 
als DSP-groep door het 
leven. Het doet onder-
zoek voor departemen-
ten, grote gemeenten, 

diverse koepelorganisa-
ties, woningcorporaties, 
scholen en bedrijven.
“Wij zijn een BV met 
aandeelhouders die ook 
medewerker zijn. Als 
bedrijf moeten wij eco-
nomisch de eigen broek 
ophouden. Wij maken 
winst”, schetst Van 
Soomeren het verschil 
tussen zijn commerciële 
bureau en de academi-
sche wereld. Is er ook 
verschil in de kwaliteit 
die geleverd wordt? 
Jawel: “We leveren snel 
en meer toegespitst op 
de vraag.” 
Volgens Van Soomeren 
is de academische we-
reld vaak traag en soms 
ook niet zonder voorin-
genomenheid. Voorin-
genomen? “Op univer-
siteiten is eerder sprake 
van vooropgestelde 
meningen. Menige vak-
groep of instituut heeft 
zijn favoriete school of 
theorie. Als opdracht-
gever haal je zo’n school 
wel in huis.”
Nog een verschil. “Clai-
men van publicatierecht 

interesseert ons minder. 
Universiteiten willen 
én geld én publiceren. 
Wij willen geld en zien 
graag dat de resultaten 
gebruikt worden voor 
het beleid. Het laatste 
kicken we op, aan aca-
demische exposure heb-
ben we geen behoefte.”

OP AFSTAND
Paul van Soomeren 
loopt al een tijd mee als 
beleidsonderzoeker en 
heeft de organisatie van 
de kennisfunctie van de 
overheid zien veran-
deren in de afgelopen 
twintig jaar. Hij vindt 
dat het vermogen tot 
kennisaccumulatie is 
afgenomen, nadat de 
onderzoeksafdelin-
gen van de ministeries 
waren weggesaneerd 
(“met WODC op Justitie 
als gelukkige uitzonde-
ring”). Niet dat hij de 
onderzoeksafdelingen 
van weleer wil idealise-
ren - er was soms sprake 
van “vervetting” en 
“hobbyisme” , externen 
zijn naar zijn mening 
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“scherper”. Maar toch: 
“Als onderzoeker krijg 
je op de ministeries vaak 
te maken met beleids-
ambtenaren die weinig 
van onderzoek begrij-
pen. Die je moet uitleg-
gen dat je bepaalde 
vragen niet binnen het 
onderzoeksbudget kán 
beantwoorden. Ja, je 
krijgt dan wel behoefte 
aan mensen die begrip 
hebben voor de positie 
van de onderzoeker en 
voor de lengte van diens 
polsstok.”
En bij de lokale over-
heid? “Gelukkig is er een 
klein aantal gemeenten 
die een bureau voor 
onderzoek en statistiek 
in stand hebben gehou-
den. Zulke gemeente-
lijke opdrachtgevers 
begrijpen beter waar 
het bij onderzoek om 
gaat, ook al trouwens 
omdat gemeenten sterk 
in de uitvoering zitten. 
Op de departementen 
is de uitvoering juist op 
afstand gezet.”
Het grotendeels ver-
dwijnen van goede spar-
ringpartners op de mi-
nisteries lijkt onderdeel 
van grotere veranderin-
gen in de kennisfunctie. 
Vijf en twintig jaar 
geleden, herinnert Van 
Soomeren zich, ging het 
bij beleidsonderzoek om 
veel opener vragen dan 
vandaag. “De overheid 
zei: ik wil iets weten ter 
vermeerdering van mijn 
kennis op basis waarvan 
ik beleid kan voeren. 
Evaluatie ex ante. 
Twintig jaar geleden 
bijvoorbeeld was er een 
groot onderzoek naar 
criminaliteitspreventie, 
waar je als onderzoeker 
heel lang mee bezig kon 
zijn: alleen al voor de 
literatuurstudie een half 
jaar. Veel ambtenaren 
waren er bij betrok-

ken, resultaten werden 
uitgebreid besproken en 
in beleidsnota’s overge-
nomen.”
“Tegenwoordig heb 
je met één gehaaste 
ambtenaar van doen, die 
je alleen aan het begin, 
halverwege en aan het 
eind van het onderzoek 
te zien krijgt. En anders 
dan vroeger, toen je 
contact had met hogere 
ambtenaren, hebben we 
nu overwegend te ma-
ken met het middenma-
nagement, gezien het 
praktische karakter van 
veel onderzoeksvragen. 
Vandaag is dat het beeld 
van de opdrachtgever.”
Veel van de opdrach-
ten voor zijn bureau 
bestaan vandaag uit het 
ondersteunen van het 
beleid. Naast beleids-
onderzoek, is er veel 
vraag naar advies en ook 
naar interim- en pro-
jectmanagement: een 
beleidsambtenaar voor 
tijdelijke vervanging, 
of voor de overheid 
een concreet project 
draaien. Ook dat heeft 
overigens wel een rela-
tie met kennis, meent 
Van Soomeren. “Voor 

een onderzoeker is het 
heel prettig om in de be-
leidspraktijk een tijdje 
te kunnen meedraaien. 
Als je terugkomt merk 
je dat je scherper bent 
dankzij die ervaring.”

DOM
Dat de uitoefening van 
de kennisfunctie van 
de overheid is veran-
derd en de aandacht 
voor fundamentele 
vragen is afgenomen, 
verklaart Van Soomeren 
uit veranderingen die 
zich hebben voltrokken 
in het bestuur. “Er zijn 
dingen geïntroduceerd 
die ik ontzettend dom 
vind.”
Om te beginnen is er 
de ”knip” die bij de 
rijksdienst is aange-
bracht tussen beleid en 
uitvoering. “Zo hebben 
beleidsambtenaren 
zich afgesloten van de 
praktijkkennis. Het 
verklaart ook waarom 
de onderzoeksvraag 
naar praktijkkennis zo 
is gegroeid. Omdat de 
departementen niet 
meer over ogen en oren 
beschikken bij de prak-
tijk en de uitvoering.”

Een tweede oorzaak 
zoekt Van Soome-
ren in de veranderde 
politieke cultuur op de 
ministeries. Het uit de 
wind houden van de 
bewindslieden is een 
steeds groter beslag 
gaan leggen op de 
ambtelijke organisatie. 
“Damage control heeft 
een belangrijke plaats 
gekregen. Die cultuur 
verdrijft de fundamen-
tele nieuwsgierigheid. 
Onderzoeksvragen 
richten zich op mogelijk 
politieke gevaar: kan 
hier bloed uit vloeien? 
Met onderzoek wordt 
vooral gespeeld op 
zekerheid en de korte 
termijn.”
Wat zou er moeten 
gebeuren, hoe kan er 
weer eerherstel komen 
voor fundamenteler on-
derzoek? “Het belang-
rijkste”, zegt Paul van 
Soomeren, “is dat de 
kennisfunctie serieuzer 
wordt genomen. Dat 
zal men eerst moeten 
onderkennen. Verder 
zou men terughouden-
der moeten worden met 
de snelle functieroulatie 
in de ambtelijke dienst. 

Want dat gaat ten koste 
van het collectieve ge-
heugen. Dat zit nu vaak 
bij buitenstaanders, 
waaronder bureaus als 
het onze. En tenslotte 
moet er weer meer 
aandacht en waardering 
komen voor het uitvoe-
rende vakwerk op de 
werkvloer.”

Reacties via: 
www.dsp-groep.nl

 AUTEUR
 

Pieter Nieuwenhuijsen is 
hoofdredacteur van City 
journal.
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Een kleine groep, de zogenoemde devi-
ante jongeren pleegt met grote regelmaat 
strafbare feiten: de veelplegers. Het on-
derzoek ‘Van kwaad tot erger – ontwikke-
lingspaden van de jonge veelpleger’ richt 
zich op de vragen waarom jongeren dit 
afwijkende gedrag ontwikkelen. Welke 
psychologische factoren en mechanis-
men spelen hier een rol? En wat zegt dat 
over de effectiviteit van preventie en van 
interventies? Een voorlopige conclusie is: 
meer buddyprojecten lijkt effectiever dan 
het aanbieden van extra hangplekken of 
jeugdhonken.

Joost is een jongen van 14 in de tweede 
klas van het voortgezet onderwijs. Zijn 
wereld wordt voornamelijk bepaald door 
nieuwe vrienden die hij op deze school 
heeft opgedaan. Hij brengt veel tijd met 
ze door, na schooltijd sporten ze samen 
en maken ze afspraken om bijvoorbeeld 
gezamenlijk naar de bioscoop te gaan. De 
buurjongen van Joost is Mike en hij is even 
oud als Joost. Van jongs af aan is Mike een 
lastige jongen voor zijn omgeving en voor 
zijn ouders. Op de lagere school heeft 
hij ernstige concentratieproblemen. Ook 
maakt hij vaak ruzie met andere kinderen. 
Na de lagere school krijgt Joost het advies 
om VWO te gaan doen, Mike gaat naar 
het VMBO enkele dorpen verder. Joost en 
Mike’s wegen scheiden zich. 

Met Mike gaat het niet goed op school. 
Hij kan het met de mensen in zijn klas niet 
goed vinden maar hij vindt aansluiting bij 
een grote groep jongens. De jongens zijn 
overwegend ouder dan Mike, maar omdat 
deze regelmatig laat zien dat hij niet bang 
is, is hij behoorlijk populair. Na school 
staan ze bij het station, waar met enige 
regelmaat fietsen worden vernield en 
mede door toedoen van Mike is zelfs één 
van de ramen van het wachthokje op het 
perron gesloopt. Toen de politie pools-

hoogte kwam nemen maakte iedereen 
zich uit de voeten, maar enkele weken 
geleden is Mike toch opgepakt. Eén van 
de jongens opperde het idee om een fles 
drank te stelen bij de plaatselijke drank-
handel. Mike zag dit wel zitten en wierp 
zich op als degene die de klus zou klaren. 
Zijn ouders zijn direct door de politie 
ingelicht en bij thuiskomst was Mike’s 
vader woest geweest en had hem resoluut 
weggestuurd. Nu hij ook nog eens van 
school gestuurd dreigde te worden wisten 
zijn ouders zich totaal geen raad meer. 
Dit is pas het begin, een paar weken later 
gebeurt het nog een keer en is Mike weer 
opgepakt. Hij doet verplicht mee aan een 
interventieprogramma waarbij er samen 
met lotgenoten wordt gekeken naar het 
hoe en waarom van hun daden. Wat een 
straf moet zijn mondt uit in een wekelijks 
terugkerend uitje waarbij Mike jongens 
treft die net als hij maling hebben aan 
dit soort programma’s en met wie hij na 
afloop van de bijeenkomst gezamenlijk 
naar de stad gaat. 
 
Joost heeft uiteindelijk zijn VWO-diploma 
gehaald. In zijn derde jaar is hij blijven 
zitten, in dat jaar spijbelde hij regelmatig 
en blowde hij iedere dag met een klein 
groepje. Na enkele goede gesprekken 

Op de weg  
van kwaad tot erger 
 
 ROy OTTEN EN CARLO SCHUENGEL
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met zijn ouders en door voortschrijdend 
inzicht ging het dat jaar daarna beter. 
Inmiddels studeert Joost scheikunde, 
hij haalt zijn studiepunten en eigenlijk 
verloopt alles naar wens. Met de vrienden 
van de middelbare school heeft hij nog 
intensief contact. 
Met Mike is het anders gegaan. In zijn 
vierde jaar is Mike van school gestuurd 
en daarna is hij aan het werk gegaan. Zijn 
vriendenkring heeft zich enigszins ge-
wijzigd, sommige kameraden van weleer 
zijn vervangen door andere jongens waar 
hij vroeger tegen op keek. Nu wordt er 
naar hem opgekeken, Mike is populair en 
bepaalt doorgaans wat er wordt gedaan. 
In het weekend gaan ze uit, er wordt veel 
gedronken en er worden drugs gebruikt. 
Inmiddels is Mike meerdere malen opge-
pakt voor diefstal, vandalisme en geweld. 
Hij kent veel mensen in het lokale crimine-
le circuit en contact met zijn ouders heeft 
hij nauwelijks meer. 

RECIDIVE
Een verhaal dat exemplarisch is voor 
de mogelijke ontwikkeling van devi-
ant gedrag. In de leeftijd van twaalf tot 
zestien jaar voltrekt zich een proces dat 
uiteindelijk moet zorgen voor de ontwik-
keling van een autonome persoonlijkheid, 
een identiteit en jongeren klaar moeten 
stomen voor de volwassenheid. Hierbij 
is de rol van vrienden en leeftijdgenoten 
bijzonder belangrijk. Sommige jongeren 
lijken een tijdelijke periode te hebben 
waarin ze zich afzetten tegen hun ou-
ders en meer vatbaar zijn voor negatieve 
invloeden van vrienden, zoals het geval 
bij Joost. Desalniettemin weet Joost zich, 
zoals de meeste jongeren, op het juiste 
moment te herpakken. Bij Mike zien we 
een andere ontwikkeling. Een jongen die 
al vroeg voor problemen zorgde voor zijn 
ouders en zijn naaste omgeving en die 
onder invloed van verkeerde vrienden en 
middelengebruik dieper en dieper in de 
problemen raakt. Uit dit verhaal blijkt 
dat er verschillende factoren zijn die een 
rol spelen bij de ontwikkeling van devi-
ant gedrag en dat dit bij de één van meer 
tijdelijke aard is, terwijl de ander zich in 
toenemende mate schuldig maakt aan 
steeds ernstigere vormen van deviant 
gedrag, de ‘veelplegers’.

Het gaat om een relatief kleine groep 
jongeren met afwijkend (deviant) gedrag. 
Wanneer deze jongeren in een behan-
delinrichting komen is de kans groot op 
recidive. Recent onderzoek heeft aan-

getoond dat 32 procent van de jongeren 
die uit een behandelinrichting kwam in 
het oude gedrag varviel, na zeven jaar 
bleek dit percentage 68 te zijn (Wartna, 
el Harbachi en Van der Laan, 2005). De 
overlast als gevolg van deze zogenaamde 
veelplegers en het belang om dit soort 
criminaliteit terug te dringen is groot. 
Recent opgestart onderzoek, ‘Van kwaad 
tot erger – ontwikkelingspaden van de 
jonge veelpleger’, richt zich dan ook 
niet alleen op de vraag waarom sommige 
jongeren deviant gedrag ontwikkelen en 
andere niet, maar ook op de vraag waarom 
sommige jongeren zich ontwikkelen tot 
veelplegers en andere na verloop van tijd 
weer op het rechte pad komen. Weinig is 
bekend over de jonge veelplegers, welke 
stappen ze nemen voor ze uiteindelijk een 
veelpleger kunnen worden genoemd en 
hoe men met deze groep om moet gaan. 
In de volgende paragrafen zal kort worden 
ingegaan op mechanismen die een rol 
spelen bij de ontwikkeling van deviant 
gedrag, de rol van leeftijdgenoten, en de 
mogelijke consequenties van deze mecha-
nismen op de effectiviteit van preventie- 
en interventieprogramma’s. 

ExPERIMENTEERgEDRAg
Verschillende theorieën proberen te 
verklaren waarom deviant gedrag zich bij 
de één ontwikkelt en bij de ander niet. 
Vanuit een typologische benadering stelt 
de psychologe Moffitt dat het merendeel 
van de jongeren zich op enig moment 
schuldig maakt aan een vorm van deviant 

gedrag (bijvoorbeeld delinquentie). In 
de meeste gevallen beperkt dit gedrag 
zich tot bepaalde situaties en doet het 
zich voornamelijk voor gedurende de 
adolescentie (Moffitt, 1993). Vanuit deze 
benadering onderscheidt Moffitt twee 
groepen: een kleine groep vertoont reeds 
op jonge leeftijd deviant gedrag. Dat ge-
drag wordt voornamelijk verklaard vanuit 
biologische factoren en een gemankeerde 
gezinsachtergrond, de zogenaamde 
‘levensloop-persistente’ groep. Deviant 
gedrag bij de andere groep, de zoge-
naamde ‘tot de adolescentie beperkte’ 
groep, komt volgens Moffitt voort uit een 

OP de weg vAN kwAAd TOT eRgeR 9



streven tot individualisatie, de ontwikke-
ling van een identiteit en autonomie. Bij 
Moffitt is delinquentie voor de grootste 
groep van jongeren ‘maar’ een fase, die 
voorbijgaat als zij als jongvolwassenen 
serieuze verantwoordelijkheden moeten 
gaan dragen. 
Uit meer recent onderzoek blijkt echter 
dat jongeren die experimenteren met 
delinquent gedrag en een delinquente 
leefstijl toch een verhoogde risicogroep 
vormen (e.g. Nagin & Tremblay, 1999). 
Niet alle jongeren beschikken immers over 
de veerkracht van jongeren zoals Joost, 
die als het echt mis dreigt te gaan toch 
de middelen weet te mobiliseren om zijn 
schoolcarrière te redden. Bij andere jon-
geren kan het experimenteergedrag een 
trigger zijn waardoor risico’s aan het licht 
komen, bijvoorbeeld bij genetische aan-
leg voor verslaving. De enorme toename 
in de vroege adolescentie van het aantal 
delinquentieplegers bestaat dus zowel uit 
jongeren die dit gedrag beperken tot de 
adolescentie als uit jongeren die met dit 
gedrag beginnen tijdens de adolescentie. 

INVlOED SElECTIE
Verschillende psychologische principes 
liggen ten grondslag aan deviant gedrag 
en een toename hiervan. Ten eerste is er 
ondersteuning gevonden voor het idee 
dat vriendschappen gevormd worden op 
basis van gelijkheid in persoonlijkheid en 
gedrag (Urberg, Degrimencioglu, en Tol-
son, 1998), een proces dat al ver voor de 
adolescentie plaatsvindt (Boivin, Vitaro, 
en Poulin, 2005). Op basis hiervan valt te 
verwachten dat deviante jongeren andere 
deviante jongeren selecteren, iets dat we 
ook al zagen bij het voorbeeld van Joost 

en Mike. Het voorbeeld toont aan dat het 
gedrag van deviante jongeren in de klei-
nere ‘levensloop-persistente’ groep vaak 
niet geaccepteerd wordt door adoles-
centen uit de normatieve groep en zij als 
gevolg daarvan meer risico lopen leeftijd-
genoten tegen het lijf te lopen die op hun 
lijken en het zelfde gedrag vertonen, een 
zogenaamd selectie-effect. Zo werd Mike 
in zijn klas niet geaccepteerd en vond hij 
elders vrienden. Dit effect werd ook ge-
vonden door Dishion en collega’s (Dishion, 
Patterson, Stoolmiller en Skinner, 1991). 
In hun studies vonden Dishion en zijn col-
lega’s dat deviante jongeren een verhoog-
de kans hadden om afgewezen te worden 
door niet-deviante jongeren. Dat bete-
kent dat ze automatisch meer met andere 
deviante jongeren in aanraking komen. 

Door de negatieve selectie van leeftijds-
genoten gaan deviante jongeren dus 
meer met elkaar om. Dit heeft een aantal 
consequenties die een ontwikkeling naar 
meer deviant gedrag bevorderen. Het 
belangrijkste effect is de harde bevinding 
dat antisociale jongeren onderling elkaars 
antisociale gedrag bekrachtigen door het 
de belonen met goedkeuring en positief 
affect (lachen). Ook zorgt de afwezigheid 
van de normaal te verwachten afkeu-
rende reactie voor zogeheten negatieve 
bekrachtiging, de ‘opluchting’ van het 
ontsnappen aan de verwachte negatieve 
consequentie. Dishion en zijn collega’s 
(Dishion, McCord, & Poulin, 1999) ob-
serveerden tot hun verbazing raillerende 
gesprekken toen ze voor hun onderzoek 
paren samenstelden van antisociale jonge-
ren, en hen zonder volwassene in de buurt 
over een onderwerp lieten praten.

Er zijn ook andere mechanismen. Deviant 
gedrag in groepsverband zorgt voor op-
winding, jongeren binnen de groep obser-
veren het deviante gedrag van elkaar en 
gaan elkaar imiteren. Naast deze effecten 
als gevolg van selectie en beïnvloeding 
van deviante leeftijdgenoten kan sociale 
acceptatie binnen de groep een belangrij-
ke factor zijn die de kans op een toename 
in deviant gedrag verhoogt. Longitudinale 
studies hebben aangetoond dat jongeren 
met problematische vriendenrelaties en 
jongeren die weinig populariteit genieten 
binnen de vriendengroep een verhoogd 
risico hebben op toekomstig internalise-
rend (naar binnen gerichte problemen: 
angst en depressie) en externaliserend 
(naar buiten gerichte problemen: agressie 
en delinquentie) probleemgedrag (Deater-
Deckard, 2001). 

Over het algemeen wordt het gedrag van 
deviante jongeren en daardoor zijzelf, 

10 CITY JOURNAL NR 7

vaak niet geaccepteerd door niet-deviante 
jongeren. Als gevolg van deze sociale uit-
sluiting blijven deviante groepen over om 
met elkaar in contact te komen. Wanneer 
deviante jongeren omgaan met deviante 
jongeren treden effecten op die kunnen 
leiden tot versnelde toename van antiso-
ciaal gedrag: sociale acceptatie binnen de 
groep wordt belangrijk en als deviante ge-
dragingen beloond worden door goedkeu-
ring van de anderen en door een verhoogde 
sociale status binnen de groep, wordt het 
voor veel groepsleden die minder populair 
zijn aantrekkelijk om hetzelfde gedrag 
te vertonen. Voor populaire groepsleden 
biedt deviant gedrag een middel om hun 
status te waarborgen. Het belang van deze 
processen van onderlinge beïnvloeding 
wordt nog eens onderstreept door de 
bevinding dat wanneer een antisociale 
jongere toch worden opgenomen in een 
niet-deviante groep, deze groep niet wordt 
aangestoken door deze ene ‘rotte appel’ 
(Dodge, Dishion en Lansford, 2006).

Opmerkelijk genoeg worden bovenstaan-
de processen onvoldoende onderkend bij 
de vele interventies die ouders, scholen en 
samenleving plegen om jongeren weer op 
het rechte ontwikkelingspad te brengen. 
Vanuit het oogpunt van preventie zou 
er op basis van de hierboven uitgelegde 
mechanismen geconcludeerd kunnen wor-
den dat het samenscholen van risicojeugd 
wordt tegengegaan, zodat deviant gedrag 
niet positief bekrachtigd wordt en deviant 
gedrag niet gebruikt kan worden als mid-
del om de sociale status binnen de groep 
te verhogen. In plaats daarvan worden er 
bijvoorbeeld hangplekken en jeugdhon-
ken ingericht voor deze jongeren. Als deze 
plekken voornamelijk jongeren aantrek-
ken met antisociale kenmerken, zijn dit 
interventies die hun doel voorbijschieten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat plekken 
zonder toezicht (in Nederlands: hangplek-
ken en jeugdhonken) weliswaar vanuit een 
efficiencyoogpunt interessant zijn, maar 
dat het op de langere termijn niet per 

definitie zorgt voor afname in deviant ge-
drag (Dodge, Dishion, & Lansford, 2006). 

INTERVENTIES
Met betrekking tot interventie geldt het-
zelfde. We hebben het dan met name over 
de jongeren in de ‘levensloop-persistente’ 
groep. Jongeren in deze groep hebben 
zich al meerdere malen schuldig gemaakt 
aan delinquente gedragingen en belanden 
vroeg of laat in een interventieprogramma 
dat er op gericht is deze jongeren weer 
op het rechte pad te krijgen. De meest 
gangbare interventieprogramma’s richten 
zich op groepen jonge delinquenten. 
Vergelijkbaar met programma’s als Ano-
nieme Alcoholisten (AA) en dieetclubs is 
de rationale achter deze groepgerichte 
aanpak dat deelnemers (in dit geval dus 
deviante jongeren) elkaar op een positieve 
manier kunnen aanmoedigen, van elkaar 
kunnen leren en dat deze manier mogelijk-
heden biedt voor oefening van gewenst 
gedrag in real-life interacties (Polivy & 
Federhoff, 1997). Antisociale jongeren en 
deelnemers aan zelfhulpgroepen verschil-
len echter op cruciale punten van elkaar. 
Doorgaans is er een groot verschil in moti-
vatie (dieetclubs zijn vrijwillig). Daarnaast 
kunnen bijeenkomsten als die van de AA 
en dieetclubs zo worden ingericht dat het 
ongewenste gedrag onmogelijk is (door 
geen drank te schenken en alleen gezond 
eten in huis te halen). 

Voor antisociaal gedrag ligt dat veel 
lastiger. De jongeren dragen de mogelijk-
heden tot antisociaal gedrag als het ware 
met zich mee. Recente studies hebben dan 
ook aangetoond dat programma’s en be-
handelingen die een werkwijze hanteren 
waarbij delinquente jongeren in groeps-
verband worden behandeld vaak een 
toename van deviant gedrag tot gevolg 
hebben. Deviante jongeren die deelnamen 
aan een groepstraining en interacteer-
den voorafgaand aan de training, tijdens 
de pauze van een training, of na afloop 
van een training, lieten een stijging zien 
van delinquent gedrag die tot drie jaar 
na afloop van de training meetbaar was 
(Dishion, Burrastan, & Poulin, 2002). Een 
meta-analyse van justitiële jeugd inter-
venties liet zien dat 42 procent van de 
groepsgerichte preventieve interventies 
zelfs negatieve effecten hadden op de 
jongeren. 
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Wat leert het voorgaande nu over de te 
nemen maatregelen?
Bij het ontwikkelen van preventiemaat-
regelen en interventies moet men zich 
er rekenschap geven van deze tot meer 
in plaats van minder problemen kunnen 
leiden.. Bij de analyse vooraf moet men er 
alert op zijn op dat de maatregelen niet 
leiden tot een ongewenste onderlinge be-
krachtiging van antisociaal gedrag. Zelfs 
een kort moment zonder toezicht van vol-
wassenen kan het heilzame effect van de 
geplande activiteiten al teniet doen. Bij 
effectonderzoek dient ook naar mogelijke 
negatieve effecten te worden gekeken. 
Ten tweede dienen interventies vaker uit 
te gaan van empirisch getoetste interven-
tieprincipes die kostentechnisch effectief 
zijn, maar niet groepsgericht. 
Ten derde moet er gezocht worden naar 
interventiemogelijkheden waarbij het 
imitatieprincipe (het kopieergedrag 
van jongeren) tot een minimum beperkt 
wordt. Voorbeelden hiervan zijn mentor 
of buddyprojecten of individuele training 
in sociale vaardigheden. 
Als sommige programma’s dan toch 
groepsgericht moeten zijn (al is het maar 
omdat jongeren niet continu geïsoleerd 
van elkaar zouden moeten worden), dan 
verdient de samenstelling van de groepen 
aandacht. Niet-antisociale jongeren zou-
den de meerderheid moeten vormen. 
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

 In het preventie- en interventiebeleid kan 
nog meer rekening worden gehouden met 
de in dit artikel uitgelegde psychologische 
principes en mechanismen: selectie door 
jongeren op basis van overeenkomstig 
gedrag en attitude, positieve bekrachtiging 
van deviant gedrag daardoor, het prettige 
gevoel van opwinding als gevolg van devi-
ant gedrag, ontsnapping die de groep biedt 
aan afkeuring van dit gedrag.

Met name is terughoudendheid geboden 
jegens de groepsgerichte aanpak.

gemeenten zouden er goed aan doen om 
in hun jeugdbeleid het samenscholen van 
antisociale jongeren tegen te gaan. Wel 
buddyprojecten dus, geen jeugdhonken. 

Veiligheidsketen  
volgt de veelpleger 
 
 INGE BAkkER

De criminaliteitsbestrijding heeft de 
Nederlandse taal verrijkt met begrippen 
als veiligheidsketen, ketenaanpak en ke-
tenmanagement. Vergelijkend empirisch 
onderzoek in vier steden werpt een licht 
op het functioneren van de ketenaanpak 
van veelplegers. Justitie, politie, gemeen-
te, reclassering en hulpverleners proberen 
daarin soepel samen te werken. Wat zijn 
de problemen, wat bepaalt het welslagen 
van die samenwerking? Advies: expliciteer 
de doeleinden en leer van elkaar. 

Veelplegers nemen een onevenredig 
groot deel van de gepleegde criminaliteit 
voor hun rekening. Ze zorgen voor veel 
overlast, zeker in de grote steden. In 
het Nederlandse veiligheidsbeleid is de 
aanpak van dit probleem steeds centraler 
komen te staan. 
In het Veiligheidsprogramma van de 
vorige ministers van BZk en van Justitie 
en in het beleidsprogramma Terugdringen 
Recidive (Justitie) is een landelijk kader 
geformuleerd dat - sinds begin 2004 - lo-
kaal nader wordt ingevuld. Een persoons-
gerichte aanpak van de veelpleger, een 
trajectmatige benadering én een goede 
samenwerking binnen de veiligheidsketen 
worden gezien als noodzakelijke voor-
waarden om tot een effectieve aanpak te 
komen. Organisaties die betrokken zijn bij 
de verschillende aspecten van de aanpak 
dienen aan het samenwerkingsverband 
deel te nemen. Het gaat om partijen die 
betrokken zijn bij opsporing en vervol-
ging, preventie en hulpverlening.
Maar hoe functioneren deze samenwer-

kingsverbanden nu en welke factoren 
spelen een rol in een succesvolle aanpak? 
Binnen het Stedelijk Innovatieprogramma 
wordt dit momenteel in Amsterdam, 
Enschede, Rotterdam en Utrecht onder-
zocht. Het onderzoek, met als titel ‘De 
ketenaanpak van veelplegers’, wordt 
afgerond in 2008. Dit artikel is een ver-
kenning van de eerste resultaten van dit 
onderzoek, gebaseerd op literatuurstudie 
en de eerste empirische bevindingen. 
Naast plaatselijke verschillen en over-
eenkomsten komen ook de factoren aan 
bod die bepalend zijn voor het succesvol 
functioneren van deze samenwerkingsver-
banden. 

Rond de aanpak van veelplegers zijn 
medio 2004 in de grote steden in Neder-
land  samenwerkingsverbanden ontstaan 
van justitie, gemeente en hulpverlenings-
partners. De proactieve afstemming tus-
sen de partijen was nieuw, of in elk geval 
verregaander dan voorheen het geval was. 

PERSOONSgERICHT
Anders dan de zaaksgerichte benadering 
die bij Justitie altijd voorop stond, staat 
nu een persoonsgerichte benadering cen-
traal. De aanpak is gericht op het voorko-
men van recidive door een op de persoon 
toegesneden strafrechtelijk of hulpver-
leningstraject. De benadering is naast 
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persoonsgericht ook dossiergericht. Het is 
de bedoeling om gericht informatie te ver-
zamelen over veelplegers en deze vast te 
leggen, zodat de rechter een zo compleet 
mogelijk dossier kan worden voorgelegd. 
Dit is van belang met het oog op de opleg-
ging van de maatregel tot plaatsing in een 
inrichting voor stelselmatige daders (ISD). 
Hierbij wordt de hele voorgeschiedenis 
van de veelpleger in overweging genomen 
en niet alleen het laatst gepleegde straf-
bare feit. Volgens deze nieuwe wettelijke 
regeling, die sinds 1 oktober 2004 van 
kracht is, kunnen meerderjarige veelple-
gers door de rechter tot maximaal twee 
jaar van hun vrijheid worden beroofd. 
Hierdoor wordt het plegen van delicten 
gedurende een langere periode feite-
lijk onmogelijk. Tijdens de periode van 
opsluiting wordt, zij het in beperkte mate, 
tevens resocialisatie van de veelpleger 
nagestreefd.

Bepaalde elementen in de aanpak van 
veelplegers zijn overal in het land nage-
noeg identiek. In veel steden heeft een 
zogenaamd ‘casusoverleg’ een spilfunctie 
gekregen. In dit overleg wisselen de part-
ners informatie uit over de meest actieve 
veelplegers en wordt een gezamenlijke 
aanpak afgesproken. Ook worden overal 
vergelijkbare instrumenten ingezet om 
de veelpleger te volgen, zoals ketenka-
lenders en signaleringssystemen. Daar-
naast worden voor de veelplegers overal 
interventies voorgestaan in de vorm van 
trajecten. 

Behalve overeenkomsten zijn er ook ver-
schillen. Bijvoorbeeld als we kijken naar 
de sturing en organisatie van de lokale ke-
tens en naar de gehanteerde interventies. 
Een voorbeeld is dat in sommige grote 
steden de regie van de samenwerking 
strakker in handen ligt van het Openbaar 
Ministerie (OM), terwijl in andere steden 
juist meer ruimte aan de gemeente wordt 
geboden om de regie te voeren. Verschil-
len in de gehanteerde interventies worden 
gekenmerkt door de mate waarin niet-
justitiële partners, zoals hulpverlenings-
instanties bij de keten worden betrok-
ken. Interventies kunnen zo variëren van 
strafrechtelijke trajecten tot zogenaamde 
‘assertive care’ of ‘bemoeizorg’.

SOEPEl OVERgEDRAgEN 
De formele doelstellingen van de aanpak 
in de steden vertonen sterke overeen-
komsten. Overal wil men een daling in 
criminaliteit en overlast bewerkstelligen. 
De steden hebben daarnaast in het kader 
van het Grotestedenbeleid doelen gefor-

muleerd over het percentage volwassen 
veelplegers waarvoor nazorg- of resociali-
satietrajecten worden aangeboden. 
De aanpak is overal gericht op het voorko-
men van recidive door een toegesneden 
strafrechtelijk dan wel hulpverleningstra-
ject. Hierbinnen kan per stad het accent 
en daarmee het impliciete doel van de 
aanpak, wel anders liggen. Zo wordt in 
één stad de keuzemogelijkheid van de 
veelpleger benadrukt. Deze kan kiezen 
voor hulpverlening of een reclasserings-
traject in plaats van een sanctietraject. Als 
een veelpleger medewerking weigert of 
niet gemotiveerd is, biedt een sanctie of 
de ISD-maatregel de mogelijkheid hard op 
te treden.
In andere steden, met meer (zeer) actieve 
veelplegers, wordt de ISD-maatregel 
meer als uitgangspunt en daarmee als 
hoofddoel van de aanpak gezien. De zeer 
actieve veelplegers die aan de voorwaar-
den voldoen worden, aangenomen dat de 
rechter hieraan meewerkt, een ISD-traject 
ingeleid. Als een veelpleger nog niet vol-
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doet aan de criteria voor deze maatregel, 
bijvoorbeeld omdat hij niet voldoende 
hulpverleningsaanbod heeft gehad, wordt 
hierin voorzien.
In het verlengde van deze impliciete doe-
len treden verschillen op in het aantal en 
de soort instanties die binnen de steden 
aan het casusoverleg deelnemen. In de 
ene stad is dit beperkt tot de justitiële 
partners (OM, politie en reclasseringpart-
ners) en een vertegenwoordiger van de 
gemeente die de nazorg voor veelplegers 
na detentie coördineert. Hier is in feite 
sprake van de ketengedachte, gebaseerd 
op het proceduremodel van de strafrecht-
pleging: De veelpleger wordt door meer 
afstemming soepel van de ene naar de an-
dere instantie overgedragen en de nazorg 
sluit hier op aan. 
Het klein houden van het aantal deelne-
mers heeft als voordeel dat het samen-
werkingsverband relatief overzichtelijk 
is. Het kan de aanpak gerichter maken en 
afstemming en coördinatie vereenvoudi-
gen (vgl. Terpstra & kouwenhoven, 2004).
In andere steden is het aantal instanties 
om de tafel groter. Hier nemen in principe 
alle partijen aan het casusoverleg deel 
die in een justitieel- of nazorgtraject met 
veelplegers te maken kunnen hebben. Er 
is eerder sprake van een netwerk dat de 
veelpleger omgeeft op uiteenlopende ge-
bieden van zijn leven. Het is overigens nog 
de vraag of een dergelijke brede opzet 
ook feitelijk resulteert in andere activi-
teiten en effecten. Een netwerk opzetten 
met veel verschillende partners kan als 
voordeel hebben dat een brede integrale 
aanpak in de uitvoering tot stand komt. Er 
kan dan sprake zijn van zogenaamd ‘naad-
loos casemanagement.’ 
Voor sommige deelnemers is de winst die 
deelname aan het samenwerkingsverband 
oplevert, duidelijk. Het Openbaar Mi-
nisterie, politie en reclasseringspartijen 
kunnen hun voordeel doen met deelname. 
Zij kunnen hun zogenaamde voorraad 

hulpbronnen ermee uitbreiden: meer 
informatie, ervaring, contacten en gezag. 
Ze krijgen bijvoorbeeld meer informatie 
over hun doelgroep en kunnen eigen 
doelen beter realiseren. Reclasserings-
partijen krijgen extra middelen voor de 
begeleiding van veelplegers. Voor andere 
organisaties, zoals penitentiaire inrich-
tingen, is de deelname niet zonder meer 
winstgevend. Dit leidt ertoe dat sommige 
deelnemers, na verloop van tijd hun posi-
tie en deelname heroverwegen. Sommige 
instanties haken af of laten zich op andere 
wijze, soms indirect, vertegenwoordigen.

VERTEgENWOORDIgINg
Hoewel het casusoverleg op uitvoerend 
niveau opereert, zijn de bevoegdheden 
van de deelnemers in de praktijk niet 
gelijk. Deelnemers met een uitvoerende 
positie kunnen niet evenveel bewerkstel-
ligen binnen de eigen organisatie als deel-
nemers die wel een coördinerende of be-
leidsfunctie vervullen. Het gevaar bestaat 
dat eerstgenoemden bij beleidsaangele-
genheden in overlegsituaties (voor hun 
gevoel) niets kunnen inbrengen. Tussen 
de deelnemers met uitvoerende en meer 
coördinerende taken zie je ook verschillen 
in ambitieniveau en in de knelpunten die 
ze in de samenwerking ervaren.
Om in een netwerk goed te kunnen func-
tioneren, moeten vertegenwoordigers 
binnen hun eigen organisatie voldoende 
autonomie hebben om operationele 
afspraken te kunnen maken en flexibel te 
kunnen reageren op onverwachte gebeur-
tenissen. Ze zijn waardevoller dan zoge-
naamde ‘free-floating individuals’ als ze 
als waarnemer kunnen optreden namens 
hun organisatie en het beleid gedeeltelijk 
kunnen bepalen of over middelen kunnen 
beschikken. Dit laatste geldt vooral voor 
mensen met een coördinerende functie 
binnen het casusoverleg. Het kan frus-
trerend zijn, ook voor de voortgang van 
de samenwerking, om voor alles terug te 

moeten naar eigen leidinggevende(n). 
Mandatering van bevoegdheden van ho-
gerhand kan soms een oplossing bieden. 

COöRDINATIE
De coördinatie van een netwerk is van 
groot belang voor het uiteindelijke func-
tioneren ervan. Het gaat er hierbij onder 
meer om of er middelen beschikbaar zijn 
voor de coördinatie, of dat er een spe-
cifieke organisatie voor in het leven is 
geroepen. Ook de aard van de coördinatie 
doet er toe. In hoeverre voldoet de coör-
dinatie in de ogen van de partners binnen 
het netwerk aan voorwaarden als onpar-
tijdigheid, deskundigheid en gezag? Deze 
voorwaarden zijn van invloed op de mate 
waarin verandering kan worden bewerk-
stelligd door de coördinatie binnen het 
netwerk (zie o.a. o’Toole, Hanf en Hupe, 
1997 en Terpstra, 2001).
In twee van de onderzochte steden ligt 
de coördinatie van het casusoverleg in 
handen van het OM. Een medewerker van 
het OM coördineert hier de uitvoering in 
en rond het casusoverleg en bepaalt welke 
veelplegers worden besproken, zit de bij-
eenkomsten voor en houdt de voortgang 
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van individuele trajecten in de gaten. 
In de derde stad is de coördinatie van 
de uitvoering in handen gelegd van een 
onafhankelijk voorzitter, afkomstig van de 
GGD. De regie en eindverantwoordelijk-
heid voor het strafrechtelijke deel van de 
aanpak liggen ook hier bij het OM. In de 
vierde stad is er binnen de veelplegeraan-
pak geen specifiek casusoverleg opgezet.
Hoewel de deelnemende partijen de 
coördinatie over het algemeen positief 
beoordelen, is men vooral in de stad waar 
de coördinatie niet in handen is van het 
OM, lovend over de voorzitter. Feit is dat 
deze onafhankelijke coördinator geen 
directe belangen heeft in de uitvoering 
van de veelplegeraanpak en binnen de 
samenwerking geen eigen doelen hoeft na 
te streven. 
Dit nastreven van eigen doelen door de 
coördinerende partij lijkt ook door te 
werken in de mate waarin de veelplege-
raanpak als een gezamenlijk project wordt 
ervaren. In de steden waar het OM de 
coördinerende rol vervult, zien niet-jus-
titiële partners de aanpak meer als een 
justitie-aangelegenheid.

In de steden liggen formele convenanten 
ten grondslag aan de samenwerking. 
Hierin staan in grote lijnen taken en 
verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen beschreven. De mate waarin de 
aanpak en werkwijze verder zijn vastge-
legd in protocollen en werkbeschrijvingen 
verschilt echter. Ook het moment waarop 
dit gebeurd is, verschilt per stad. Het 
initiatief tot formalisering heeft vooral bij 
het OM gelegen.

FORMAlISERINg
Een reden om pas in een later stadium 
tot formalisering over te gaan, is het niet 
willen verstoren van de prille betrekkin-
gen tussen partijen. Het kan van belang 
zijn om eerst de uitvoering op gang te 
krijgen, alvorens aan het formaliseren van 
werkprocessen te beginnen. Dit om niet 
in de formele processen te verzanden. 
Vooral de gemeente neemt een bijzondere 
positie in; als financier en als relatieve 
nieuwkomer in het veld, nu de regie voor 
de nazorg van veelplegers bij haar is neer-
gelegd.
Beperkte formalisering van werkproces-
sen kan echter ook nadelen hebben. Het 

kan voor betrokkenen leiden tot ondui-
delijkheid over rollen en taken, bijvoor-
beeld bij het naast elkaar bestaan van een 
voorzitter van het casusoverleg en een 
projectleider Veelplegers van de gemeen-
te. Als beschrijvingen van werkprocessen 
ontbreken, beïnvloedt dit de uitwisse-
ling van informatie en die is binnen de 
veelplegeraanpak van cruciaal belang. Zo 
kan het voorkomen dat informatie niet 
op het juiste moment op de juiste plaats 
is. Afspraken die binnen het casusoverleg 
zijn gemaakt, zijn dan elders niet bekend, 
waardoor er niet naar wordt gehandeld. 
Ook kan, op het moment dat de uitvoe-
ring om welke reden dan ook minder 
voorspoedig verloopt, het ontbreken van 
formalisering de samenwerking kwets-
baar maken. Met het oog op balans in de 
vertegenwoordiging vanuit de verschil-
lende instanties, kan het van belang zijn 
protocollen uit te werken waarin de rol en 
verantwoordelijkheden van elke partner 
staan beschreven. Om bevoegdheden 
te kunnen mandateren, dienen ze goed 
uitgewerkt te zijn.
Ondanks de verschillen in mate van forma-
lisering, geldt dat het casusoverleg overal 
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een tamelijk informeel karakter heeft 
gekregen. Naarmate het overleg langer 
bestaat, leren deelnemers elkaar beter 
kennen en ontstaan ook buiten het over-
leg om allerlei bilaterale contacten waarin 
informatie wordt uitgewisseld.
Samenwerken is en blijft mensenwerk. 
Het enthousiasme van de betrokkenen 
is belangrijk voor het welslagen van de 
samenwerking. Initiatieven tot samen-
werking moeten ‘getrokken’ worden, 
soms tegen de stroom in. Het persoonlijke 
karakter van de samenwerking maakt de 
continuïteit ook kwetsbaar. De samenwer-
king kan (tijdelijk) stagneren als initiatief-
nemers een andere functie krijgen of hun 
aandacht op andere projecten richten. 
(vgl. Terpstra & Bakker, 2002). 

VERDER ONDERzOEk
In dit artikel is slechts een klein aantal van 
de factoren belicht die van invloed zijn 
op het realiseren van een daadkrachtige 
aanpak. Naast factoren die in het netwerk 
zelf liggen, zijn ook externe factoren 
relevant, zoals de formele bevoegdheden 
van de partijen en de machtsverhoudin-
gen binnen de betrokken sectoren. In het 
vervolg van het lopende onderzoek naar 
de ketenaanpak van veelplegers wordt 
dieper ingegaan op de verschillen en 
overeenkomsten en op de factoren die 
bijdragen aan een succesvolle aanpak. 
Om een volledig beeld te krijgen van de 
gevolgde aanpak worden de activiteiten 
die feitelijk worden ondernomen door 
de deelnemende partijen en de resulta-
ten van de aanpak in kaart gebracht. Dit 
gebeurt het komende jaar in een product- 
en effectevaluatie. Mede aan de hand 
hiervan kunnen verbanden tussen opzet, 
activiteiten en effecten worden gelegd. 
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

 Expliciteer doelstellingen, niet alleen 
doelstellingen van de gezamenlijke aanpak, 
maar ook van de verschillende organisaties 
in de samenwerking.

Het vastleggen van taken en verant-
woordelijkheden en werkwijzen kan grote 
voordelen bieden.

Mensen die betrokken zijn bij een samen-
werkingsverband dienen binnen de eigen 
organisatie voldoende zeggenschap te heb-
ben om daadkrachtig te kunnen optreden. 
Dit kan eventueel bewerkstelligd worden 
door mandatering van bevoegdheden.

leer van elkaar! In alle steden loopt men 
tegen de zelfde problemen aan. Er worden 
soms heel creatieve oplossingen bedacht 
voor problemen. 



Handhaven en  
netwerken bij problemen 
Marokkaanse jeugd  
  
 ERIC BERVOETS

Probleemjongeren van Marokkaanse 
afkomst scoren nog altijd hoog in de poli-
tiestatistieken. zij dragen zo nu en dan bij 
aan oplopende spanningen in bepaalden 
buurten en wijken, hoewel in Nederland 
(nog) geen Franse toestanden bestaan. De 
steen der wijzen bij de aanpak heeft het 
gezag nog niet gevonden. Onder publiek 
en media is de ‘harde aanpak’ al geruime 
tijd favoriet. Moet de nadruk liggen op 
strenge handhaving of op het investeren in 
contacten? In dit artikel de belangrijkste 
bevindingen uit een dissertatieonderzoek 
naar de politiële aanpak van overlast en 
criminaliteit door Marokkaanse jongeren. 
Naast gerichte handhaving heeft de politie 
evenzeer baat bij doelbewust relatiebe-
heer.   

In zijn boek ‘Marokkaanse lieverdjes’ 
vraagt criminoloog Hans Werdmölder 
zich af wat eigenlijk nog wél werkt bij de 
aanpak van de problematiek van Marok-
kaanse jongeren. Veel is geprobeerd, het 
onderwerp is beladen. Enige tijd geleden 
stelde een korpschef voor om een groep 
wijkagenten uit zijn korps op werkbezoek 
naar Marokko te sturen. kennismaking 
met de cultuur aldaar zou hen beter in 
staat stellen om met Marokkaanse pro-
bleemjongeren in Nederland om te gaan. 
Er kwam veel kritiek. Een Amsterdamse 
stadsdeelvoorzitter, zelf van Marokkaan-
se afkomst, zocht het in het aanspreken 
van ouders. De felle reacties van jongeren 
duidden erop dat hij een gevoelige snaar 
had geraakt en dit wel eens zou kunnen 
werken. 
Het is de vraag of we met alle initiatieven 
van de afgelopen jaren werkelijk iets zijn 
opgeschoten. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden evalueerde ik een aantal 
jaren het zogeheten Topic-project, een 
interregionaal kennisuitwisselingsproject 
van drie politiekorpsen rond Marok-

kaanse jongeren. Drie wijkteams, één uit 
elk korps, probeerden daarbij van elkaar 
te leren en werkwijzen van elkaar over te 
nemen. Het betrof wijkteams in Gouda, 
Utrecht en Amsterdam. Onderzoekswij-
ken waren de werkgebieden van de drie 
teams. 
Het onderzoek onderstreept het belang 
en de onmisbaarheid van consequente 
en gerichte handhaving, maar maakt ook 
duidelijk dat tegelijk permanent aandacht 
nodig is voor een verbinding met de soci-
ale omgeving. Niet alleen relaties met de 
formele veiligheidspartners, ook met Ma-
rokkaanse wijkbewoners en autochtone 
bewonersplatforms horen daarbij. 

SOCIAlE OMgEVINg 
Onderzocht werd welke invloed de sociale 
omgeving had op het lokale politiebeleid, 
de beleidsuitvoering en - uiteindelijk - op 
de effecten. De aanname was dat beleids-
effecten het resultaat zijn van een wissel-
werking tussen beleid (probleemaanpak) 
en omgeving. De studie was geïnspireerd 
door het pleidooi van de Britse criminolo-
gen Pawson en Tilley (1997) om contextu-
ele beïnvloeding centraal te stellen en na 
te gaan welk verband er is tussen effecten 
en omstandigheden. Wat in de ene wijk 
werkt hoeft elders niet te werken of werkt 
daar mogelijk anders. In het criminologi-
sche evaluatieonderzoek wordt crimina-
liteitsbeleid (nog) te weinig beschouwd 
als een sociaal interactieproces dat niet 
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zondermeer kan worden geïsoleerd van de 
omgeving. 
De studie bestond uit interviews, observa-
ties, bevolkingsenquêtes, het bestuderen 
van mediaberichten en de analyse van 
criminaliteitscijfers. Er werden gesprek-
ken gevoerd met politiemensen, andere 
professionals (denk aan welzijnswerk, 
Halt, onderwijs, gemeente, OM) en 
wijkbewoners. Dat leverde ruim drie-
honderd interviews op. De Marokkaanse 
jongeren werden opgezocht in jeugd-
honken, wat tientallen observaties en 
(groeps)interviews opleverde, zowel in 
het jeugdhonk als op straat. 
De sociale omgeving werd opgevat als de 
omstandigheden waaronder de aanpak 
door de politie van de Marokkaanse-
jongerenproblematiek vorm kreeg. Op 
voorhand was bekend dat die omgeving in 
elke onderzoekswijk bestond uit zowel de 
specifieke lokale kenmerken als het inter-
regionale project waaraan de politiewijk-
teams gezamenlijk deelnamen. 
Tijdens de dataverzameling ontstond 
een scherper beeld van de omgeving en 
de wisselwerking met de aanpak door de 
politie. Analyse van verschillen en over-
eenkomsten tussen de drie onderzoeksge-
bieden leverde een patroon op: de politie 
werd bij het aanpakken van de Marok-
kaanse-jongerenproblematiek geconfron-
teerd met kansen en bedreigingen. Om 
daarmee om te kunnen gaan had de politie 
ook hulp van de omgeving nodig, die werd 
verkregen door ruil in netwerken.

 
Een kans is dat actieve buurtbewoners er 
belang bij hadden met de politie samen te 
werken bij de probleemaanpak. Hoewel in 
alle drie onderzoekswijken bewoners vaak 
naar de politie wezen voor de oplossing, 
waren er ook (Marokkaanse) bewoners 
die de problemen zat waren en zelf actie 
ondernamen om de buurt leefbaarder te 
maken. Zij stoorden zich aan de slechte 
reputatie van de buurt. Marokkanen 
maakten zich bovendien zorgen om de 
reputatie van hun bevolkingsgroep als 
geheel. Tot de kansen behoorden ook de 
politiemensen die het talent hadden om 
bij dreigende conflicten met jongeren de 
situatie naar hun hand te zetten en erger 
wisten te voorkomen. 
Bedreigingen zijn onder andere de inci-
denten tussen politie en Marokkaanse 
jongeren, inclusief de soms jarenlange 
nasleep daarvan in de vorm van ‘oud zeer’. 
En ook de botsing van probleemdefinities 
van de betrokken instanties bemoeilijkten 
een voortvarende gezamenlijke aanpak. 
Denk aan de verschillen van inzicht tussen 
instanties met een zuiver politieel-justi-
tiële benadering en andere die hulpverle-
ning en het bestrijden van sociale achter-
stand voorop stelden.  

RUIlEN HUlPBRONNEN
Omgang met de problematiek rond Ma-
rokkaanse jongeren vergt van de politie 
dat zij zich bewust is van potentiële 
kansen en bedreigingen. De politie liet af 
en toe kansen liggen, zo goed als ze zich 
liet verrassen door bedreigingen. Soms 
liet ze kansen gedwongen liggen, omdat 
beleidsprioriteiten dat vereisten. Er was 
dan bijvoorbeeld onvoldoende ruimte om 
te investeren in de inzet van actieve buurt-
bewoners, omdat het (beleids)accent lag 
op toezicht en handhaving. Wijkagenten 
moesten dan bijvoorbeeld regelmatig 
worden ingezet ter leniging van de perso-
nele nood bij de surveillancedienst. 
Voor het benutten van kansen en het 
afwenden van bedreigingen zijn externe 
hulpbronnen nodig. De politie heeft haar 
eigen hulpbronnen, zoals opsporingsmid-
delen en personeel, maar bij de aanpak van 
Marokkaanse-jongerenproblematiek is ze 
tevens afhankelijk van anderen. Zoals kennis 
omtrent probleemjongeren en hun sociale 
dossier, deskundigheid bij het benaderen 
van groepen jongeren, informatie over de 
opbouw van de Marokkaanse gemeenschap-
pen, steun en hulp van buurtbewoners, 
maar ook de toegang tot bepaalde groepen 
bewoners en Marokkaanse jongeren. 

De politie kon in de regel alleen hulpbron-
nen van derden benutten als zij daar zelf 
haar hulpbronnen tegenover stelde. Zoals 
het doorverwijzen naar en introduceren 
van bewoners bij andere actoren in het 
veiligheidsnetwerk of het inzetten van 
handhavingscapaciteit om bewoners te 
helpen bij hun streven naar een leefbare 
wijk. Als er geen sprake is van ruil, als 
betrokkenen de ruil niet eerlijk vinden 
of het te lang duurt voordat partners 
over hulpbronnen kunnen beschikken, 
terwijl zij de politie wel van hulpbron-
nen voorzien, dan ontstaan spanningen 
tussen de politie en de maatschappelijke 
omgeving. Een moskeebestuurder merkte 
in een interview op dat zijn moskee alleen 
werd ‘gebruikt’ ten tijde van incidenten 
om verdere spanningen tussen politie en 
Marokkanen te voorkomen.  
Om hulpbronnen te ruilen was het nodig 
deel te nemen aan uiteenlopende netwer-
ken. In de onderzoekswijken waren naast 
netwerken van formele veiligheidspart-
ners (politie, gemeente, welzijnsorgani-
saties, justitie) ook buurtnetwerken van 
grote betekenis: coalities van buurtbe-
woners en bewonersorganisaties. Vaak 
overlapten beide netwerken elkaar. Met 
name gemeente en politie werden gere-
geld benaderd door actieve bewoners, 
waar overheidsorganisaties tegelijkertijd 
contact zochten met bewoners. Bewoners 
waren poortwachter tot (andere) buurt-
netwerken en informatiebron. Naast de 
lokale netwerken voorzag het interregio-
nale Topicproject de politie van een extra 
bron van kennis en informatie, maar ook 
van wederzijdse steun. 
Beleidsprioriteiten en personele krapte 
waren er de oorzaak van dat het onder-
houden van netwerken vaak op een laag 
pitje stond en pas weer actueel werd als 
met een incident de nood weer eens aan 
de man was. Slechts in een van de drie 
onderzoekswijken was sprake van meer 
dan incidenteel netwerkonderhoud.    

DRUk OP POlITIE 
Een belangrijke omgevingsfactor was de 
externe druk op de aanpak van de poli-
tie. Deze werd in de hand gewerkt door 
gebeurtenissen die vroegen om acuut 
politieoptreden, bijvoorbeeld incidenten 
en openbare ordeproblemen. Een enkel 
incident was voldoende om een probleem 
hoog op de politiek-bestuurlijke agenda 
te doen belanden en het urgentiegevoel 
te verhogen. De media droegen daaraan 
onmiskenbaar hun steentje bij. 
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De druk bestond vooral uit de verwachting 
dat de politie reageerde met een tijdige 
en daadkrachtige respons. In de regel 
leidde dat er toe dat snel maatregelen 
werden genomen om te kunnen voldoen 
aan de vraag naar politieoptreden of om 
te laten zien dat de intentie bestond het 
probleem voortvarend aan te pakken. 
Bijvoorbeeld verscherpt toezicht op hang-
groepen. Of intensiever op zoek gaan naar 
netwerkcoalities, vanuit het besef dat 
hulp van derden nodig was. 
Interne druk was er van binnenuit het poli-
tieapparaat, want ook daar bestonden op-
vattingen en verwachtingen over de juiste 
aanpak. Een deel van de agenten vond 
het beheersen van de jongerenproblema-
tiek onder Marokkanen een onbegonnen 
karwei. Alleen met ‘doorpakken’ achtten 
zij het probleem nog enigszins beheers-
baar. Dat verklaarde waarom preventieve 
maatregelen, zoals netwerkonderhoud, 
zelfs bij sommige wijkagenten, weinig 
prioriteit kregen. 
Maar ook het korpsbeleid dat de speel-
ruimte bepaalt voor de lokale politieaan-
pak, schiep verwachtingen. Een voorbeeld 
was het op handhaving gerichte Streetwi-
se-beleid in Amsterdam. Het straatgezag 
moest worden herwonnen door politie-
mensen jaarlijks een bekeuringenquota op 
te leggen. Dat droeg in de Amsterdamse 
onderzoekswijk onbedoeld bij aan een 
verharding tussen agenten en jongeren op 
straat. 

gERICHTE HANDHAVINg  
De aanpak was in alle drie onderzoekswij-
ken beïnvloed door de bij de politie breed 
levende wens om gebiedsgebonden te 
werken en door het adagium ‘kennen en 
gekend worden’. Maar zoals gezegd: de 
netwerkactiviteiten stonden regelmatig 
op een laag pitje. Door druk vanuit de so-

ciale omgeving werd de feitelijke aanpak 
van het probleem gedomineerd door re-
actief optreden hier en nu via repressie en 
verscherpt toezicht. In het kader van het 
Topicproject werden werkwijzen uitge-
wisseld en overgenomen ter stroomlijning 
van de handhaving. Dat gebeurde bijvoor-
beeld met de aanpak van veelplegers, 
waarbij de ergste aan de hand van een 
lijst permanent in kaart werden gebracht. 
Een hotspot-surveillance moest leiden tot 
doelgericht toezicht op beruchte hang-
plekken. Maar ook werd de handhaving 
aangehaald door ‘jeugdbriefings’, waar 
agenten vernamen wat de laatste stand 
van zaken was rond hanggroepen en 
probleemveroorzakers. Er kwam daardoor 
steeds meer informatie over daders en 
dadergroepen. 
Daarmee kreeg de problematiek letterlijk 
een gezicht: ‘de’ Marokkaanse jeugdpro-
blematiek werd gaandeweg een probleem 
van (groepen) probleemveroorzakers 
die steeds scherper in beeld kwamen, 
op straat werden herkend en zich vaker 
gedeisd hielden. Een nadeel was wel dat 
deze aanpak zich concentreerde op de 
‘eigen wijk’ en het jongerenprobleem zich 
verplaatste naar omliggende wijken, die 
op hun beurt last kregen van overlast en 
criminaliteit. Met gerichte handhaving 
probeerde de politie tevens een signaal af 
te geven aan de Marokkaanse buurtbevol-
king. Die moest inzien dat de politie het 
niet gemunt had op de hele bevolkings-
groep, maar op de probleemveroorzakers. 
In interviews gaven met name de jongere 
Marokkaanse bewoners aan dat zij het 
terecht vonden dat degenen die de naam 
van hun bevolkingsgroep schaadden 
werden gestraft. De oudere Marokkaanse 
bewoners leken het jeugdprobleem nog 
vaak te ontkennen en spraken niet gemak-
kelijk over de problemen.  

Ongenuanceerd hard aanpakken leidt 
ertoe dat jongeren menen dat er reke-
ningen te vereffenen zijn met de politie. 
De ervaringen in de banlieus in Frank-
rijk lijken daarop te wijzen. Maar zelfs 
professionele repressie, met gerichte 
handhaving en aangescherpt toezicht, 
heeft een beperkte houdbaarheid, als 
niet tevens wordt geïnvesteerd in relaties 
met de wijk. De politie beschikt zelf over 
te weinig beïnvloedingsmogelijkheden 
(hulpbronnen) om de problemen de baas 
te kunnen. Informatie uit netwerken komt 
zowel de preventie als de handhaving ten 
goede. 

RElATIEBEHEER
Als de politie weet wat er leeft in de wijk, 
helpt dat problemen en dreigende escala-
ties voor te zijn of het draagt ertoe bij dat 
de politie tijdig de juiste inzet kan plegen 
als handhaving geboden is. Een politie die 
op de hoogte is hoeft zich niet te laten 
verrassen. Als er eenmaal spanningen zijn, 
dan is het te laat om de situatie te deës-
caleren door het relatienetwerk aan te 
spreken. Bijvoorbeeld door zich te richten 
tot Marokkaanse sleutelfiguren. Tenzij 
steeds in dat netwerk was geïnvesteerd. 
‘Ze komen pas als er ellende is’, is een 
veelgehoorde roep van bewoners en hun 
organisaties, die zich op dat moment 
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gebruikt voelen. Maar relatiebeheer 
helpt ook bij het actueel houden van het 
criminaliteitsbeeld en bij de ordehandha-
ving op hotspots. De netwerken leveren 
omgevingsinformatie op die ook op straat 
van pas komt. Zo schrikken jongeren er 
vaak van als politiemensen precies weten 
wie ze zijn. Zij hebben de neiging zich wat 
meer gedeisd te houden als politiemen-
sen weten wie hun ouders, broers, zussen 
en neven zijn. In een jeugdhonk ging 
een Marokkaanse jongen zelf zover te 
beweren dat het over de tong gaan in de 
Marokkaanse gemeenschap veel jongeren 
meer schrik aanjaagt dan het Nederlandse 
strafrecht. 
De politie weet dat zij per definitie onmo-
gelijk de problemen alleen de baas kan en 
anderen nodig heeft. Dat het naast hand-
haven van belang is om via ‘kennen en 
gekend worden’ in overleg te treden met 
personen en organisaties die betrokken 
zijn bij de Marokkaanse jeugdproblema-
tiek. Wel zou de politie zich meer reken-
schap moeten geven van wat er nodig is 
om dit politieadagium daadwerkelijk en 
op een meer duurzame en doelgerichte 
wijze dan nu gestalte te geven. Het onder-
zoek bracht een kloof aan het licht tussen 
de gebiedsgebonden ambities van de 
politie en hetgeen daar daadwerkelijk van 
werd gerealiseerd. Zo was er in de praktijk 
weinig sturing op wijkagenten, kwamen 
deze minder vaak in de wijk dan ze zouden 
willen en was het vaak niet duidelijk op 
basis van welk plan dat kennen en gekend 
worden zou dienen plaats te vinden..
Om de daad bij het woord te voegen kan 
in het politiebeleid rond Marokkaanse 
jongeren meer worden ingespeeld op de 
mogelijkheden en de beperkingen die de 
omgeving biedt. Die mogelijkheden en 
beperkingen moet de politie willen zien, 
om er daadwerkelijk prioriteit aan te ge-
ven. Maar ook het kunnen zien van bepaal-
de ontwikkelingen in de naaste omgeving 
zou meer ontwikkeld dienen te worden. 
De politie is zich nog niet altijd bewust 
van haar maatschappelijke omgeving, wat 
zich niet alleen openbaart in ontevreden-
heid van bewoners, maar ook in (de kans 
op) spanningen en ongeregeldheden.
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

De aangrijpingspunten voor de politie 
zijn grotendeels ook van toepassing op 
gemeenten. 

gemeenten zouden net als de politie in 
hun beleid meer werk kunnen maken van 
omgevingsmanagement. ze moeten zich 
bewust zijn van de omgeving, die omgeving 
permanent in beeld houden, bijvoorbeeld 
door relatiebeheer, het beleid daarop 
instellen en waar nodig de omgeving 
beïnvloeden. Dat is iets anders dan het ad 
hoc blussen van sociale branden. Daartoe 
is steeds en op structurele basis actuele 
kennis van de sociale kaart nodig, zodat 
zicht ontstaat op alle relevante belangheb-
benden rond de Marokkaanse jeugdprob-
lematiek, op hun belangen en op de wijze 
waarop belanghebbenden zich tot elkaar 
verhouden. Nodig zijn een periodieke 
netwerkscan en slim relatiebeheer. 

gemeenten dienen zich bewust te zijn van 
hun afhankelijkheid van de sociale omgev-
ing. Voor een aanpak van de jeugdproblem-
atiek is de gemeente niet alleen afhankelijk 
van de hulpbronnen van andere overheids-
organisaties, maar ook van de goede wil 
en steun van wijkbewoners. gemeenten 
dienen in het oog te houden dat er ook 
in kwetsbare wijken bewoners zijn die er 
belang bij hebben actie te ondernemen en 
genegen zijn met het lokale bestuur een 
coalitie aan te gaan.

gemeenten en politie dienen er bovendien 
rekening mee te houden dat beheersing 
van de jeugdproblematiek ook inhoudt: 
effectief omgaan met sociale spanningen 
(vaak: ‘oud zeer’). Soms betekent dit dat 
diplomatieke vaardigheden nodig zijn en 
de wil om duidelijkheid te verschaffen over 
de (on)mogelijkheden van overheidsingri-
jpen. De afhankelijkheid van anderen vergt 
evenals het omgaan met spanningen een 
doelgericht relatiebeheer (netwerken) met 
een meer dan incidenteel karakter. 



Veel Marokkaanse vrouwen van de 
eerste generatie volgen een taalcursus, 
aangeboden door ROC’s of door private 
aanbieders. ze vinden vaak plaats in 
buurthuizen, op basisscholen en bij zelfor-
ganisaties in de wijk. De meeste vrouwen 
nemen vrijwillig deel, voor sommigen 
geldt een verplichting door de sociale 
dienst. Voor oudkomers is (nog) geen 
inburgering verplicht gesteld. 
De taallessen zoals nu aangeboden ken-
nen innerlijke tegenstrijdigheden. zo 
zijn de cursussen of onderdelen daarvan 
verplicht, maar hebben zij ook tot doel 
de vrouwen te emanciperen. Het eman-
cipatoire effect van de lessen zou groter 
zijn als beter geluisterd werd naar wat de 
vrouwen zelf als hun behoefte zien. Ma-
rokkaanse vrouwen nemen om uiteenlo-
pende redenen aan taallessen deel, maar 
vooral om te emanciperen ten opzichte 
van de overheid. 
 

Dit artikel over taallessen Nederlands 
voor Marokkaanse vrouwen in Rotterdam 
is geschreven op basis van data die ik heb 
verzameld in de periode 2005/2006. Ik 
deed anderhalf jaar een studie naar het 
sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen 
in Delfshaven, een ‘achterstandswijk’ in 
Rotterdam. Dit onderzoek werd gesubsi-
dieerd door het Stedelijk Innovatiepro-
gramma STIP (nu opgenomen in het Nicis 
Institute). Ik heb verschillende groepen 
Marokkaanse vrouwen intensief gevolgd. 
Participerende observatie en korte, infor-
mele gesprekken met vele vrouwen vor-
men het fundament van het onderzoek. 
Drie Marokkaanse vrouwen volgde ik zeer 
intensief en zag ik gedurende langere tijd 
een of twee keer per week.
De betrokken vrouwen, in totaal vijftig, 
volgen allen Nederlandse les bij een 
buurthuis, een zelforganisatie of thuis. 
Een half jaar participeerde ik in de taal-
lessen voor Marokkaanse vrouwen bij een 
zelforganisatie in Delfshaven. Eén of twee 
ochtenden in de week ondersteunde ik 
de docent en nam deel aan oefeningen. 
Ongeveer vijftien vrouwen namen deel 
aan deze lessen. De vrouwen waren soms 
al lang in Nederland, maar soms ook waren 
zij pas net geëmigreerd. Het Nederlands 
van deze vrouwen was elementair, maar 
voldoende om met mij te spreken over 
velerlei onderwerpen. 
Tien vrouwen heb ik geïnterviewd over 
thema’s als sociaal kapitaal en sociale 

mobiliteit. Deze semi-gestructureerde 
interviews duurden twee uur of langer en 
werden in het Nederlands afgenomen. 
Alle vrouwen in het onderzoek kwamen 
naar Nederland om met een Marokkaanse 
man in Nederland te trouwen. Ze zijn tus-
sen de 25 en 45 jaar oud, hebben kinde-
ren (twee tot vijf) en leven van een laag 
inkomen. De meeste van hen komen uit 
dorpen in het Noorden van Marokko, maar 
sommigen ook uit de grote steden. 

zElF NAAR DE DOkTER
Emanciperen betekent letterlijk ‘vrijma-
ken’ of ‘losmaken’. Emancipatiebewe-
gingen (van ex-slaven, vrouwen, homo-
seksuelen et cetera) hebben vaak een 
strijd gevoerd om wettelijk vrij en gelijk 
te zijn. Emancipatiebeleid voor vrouwen 
in Nederland heeft zich decennia lang 
gericht op economische zelfstandigheid, 
om zo de onafhankelijkheid van vrouwen 
te vergroten. 
Het huidig emancipatiebeleid in Ne-
derland staat vooral in het teken van de 
emancipatie van migrantenvrouwen en 
niet van vrouwen in het algemeen. Taal-
lessen voor nieuw- en oudkomers zijn een 
belangrijke pijler van dat beleid. De minis-
teries van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en van Justitie voeren sinds enige tijd 
beleid om de emancipatie én integratie 
van allochtone vrouwen te verbeteren 
(zie www.doemee.nl). In het huidig beleid 
wordt ‘losmaken’ dus samengevoegd in 
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‘Dit is geen gewone  
taalles meer.  
Dan dit, dan dat’ 
  
 MARGUERITE VAN DEN BERG

beleid met ‘opgenomen worden in een 
geheel’ (integratie). 
De meeste vrouwen die ik ontmoette 
en sprak wilden graag hun taalbarrière 
wegnemen. Tot voor kort was daar, zo 
vertelden zij, beperkte mogelijkheid toe. 
Maar sinds enige tijd wordt veel taalles 
aangeboden en dankzij de inzet van onder 
andere migrantenzelforganisaties, kunnen 
allochtone vrouwen laagdrempelig Neder-
landse les volgen.
Maar het leren van een volstrekt vreemde 
taal is een forse opgave voor een vrouw 
uit Marokko die daar vaak weinig onder-
wijs heeft genoten. Het gebrek aan taal-
beheersing zorgt bij vrijwel alle vrouwen 
die ik sprak voor sterke gevoelens van 
schaamte. Deze reiken verder dan alleen 
de taalbeheersing. Sommige van de vrou-
wen die ik interviewde hebben nooit deel 
uitgemaakt van een ‘openbaar leven’. Zij 
hebben altijd binnenshuis in de bescherm-
de wereld van hun familie geleefd en nu 
wordt met een zekere discursieve dwang 
van hen verwacht dat ze ‘meedoen’. 

Fatima zegt hierover: 

“Ik schaam me, als ik op school (van de 
kinderen, MvdB) meehelp nu, want ik spreek 
niet goed Nederlands. Ik heb schaamte.”… 
“Meegaan op een excursie met mijn kinde-
ren is… Ik durf dat niet.” 

De vrouwen willen Nederlands leren 
om verschillende redenen. Ze willen de 
taalbarrière wegnemen zodat zij kunnen 
spreken met autochtone Nederlanders 
en andere allochtonen. Ze willen hun kin-
deren (die wel Nederlands praten) beter 
kunnen verstaan. Ze willen een dagelijkse 
activiteit hebben die hen een zekere 
status geeft. Maar vooral wijzen de vrou-
wen er op dat ze, als ze eenmaal de taal 
goed beheersen, zelf naar de dokter of 
het ziekenhuis kunnen gaan, zelf naar de 
woningbouwcorporatie kunnen bellen als 
er lekkage is en zelf bij de Sociale Dienst 
kunnen vragen om bijzondere bijstand. 

“Echt waar, het is belangrijk om Nederlands 
te praten, want mijn schoonzus praat goed 
Nederlands en zij kan zelf naar de Sociale 
Dienst gaan en heeft nooit problemen met 
hun. Haar man gaat niet en zij helpen haar 
altijd. Mijn man heeft wel problemen daar.”

Veel Marokkaanse vrouwen die taallessen 
volgen willen, kortom, zelfstandiger zijn 
in de Nederlandse samenleving en minder 
afhankelijk van de bureaucratie. Deze 
doelstelling van de vrouwen past, zo lijkt 
het, prachtig in de emancipatiedoelstel-
ling van het beleid. 

MAATSCHAPPIJ-ORIëNTATIE
Maar taallessen voor oudkomers in 
Nederland, zoals aangeboden door de 
gemeenten, zijn nooit alleen taallessen. 
Altijd maakt ook ‘maatschappij-oriënta-
tie’ deel uit van het programma. Voor de 
Marokkaanse vrouwen in dit onderzoek 
houdt die maatschappij-oriëntatie in 
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dat er aandacht wordt besteed aan de 
Nederlandse cultuur en maatschappij. Het 
belangrijkste onderdeel, zo bleek gedu-
rende mijn participerende observatie, is 
opvoedingsondersteuning. Vrouwen wor-
den gedisciplineerd in het opvoeden van 
kinderen volgens Nederlandse waarden 
en normen. 
In de cursussen waar ik deelnam werden 
vrouwen een uur of twee in de week 
geconfronteerd met een video over op-
voeding waarover gediscussieerd werd. 
Onder leiding van de docent Nederlands 
(geen opvoedingsdeskundige) werd dan 
gesproken over onderwijs, over aandacht 
voor kinderen, spelen met kinderen en 
over onderhandelingen in het huishouden. 
Ook bijvoorbeeld de gelijke behande-
ling van zonen en dochters kwam in deze 
aspecten van de cursus naar voren. 
Hoewel de meeste vrouwen in mijn on-
derzoek graag Nederlands leren en graag 
naar de taallessen gaan, klagen zij over de 
aanvullende onderdelen van deze lessen 
zoals opvoedingsondersteuning en voor-
lichting. Ze hebben soms wel behoefte 
aan ondersteuning in de opvoeding of aan 
meer kennis van de Nederlandse samenle-
ving, maar ze hebben weinig vrije keus als 
het gaat om deze onderdelen. Wanneer 
zij verplicht zijn tot cursussen en zich niet 
houden aan de eisen en voorschriften van 
instanties, kunnen zij sancties verwachten 
die hun inkomsten verminderen, zoals 
een maand schorsing van de uitkering. 
Wanneer zij vrijwillig deelnemen aan de 
lessen, hebben zij niet de keuze alleen 
het taalonderdeel te doen. Bij voorbaat 

wordt er in het aanbod vanuit gegaan dat 
vrouwen die een taalachterstand hebben 
in het Nederlands, ook een achterstand 
hebben als het gaat om kennis van Neder-
land en opvoeding. 

WEERSTAND 
De Marokkaanse vrouwen in mijn on-
derzoek ondergaan deze disciplinering 
niet allemaal gelaten. In zekere zin kan 
het volgen van een cursus Nederlands en 
het zichzelf onderwijzen, gezien worden 
als een daad van verzet. Het volgen van 
cursussen heeft voor deze vrouwen een 
ambigu karakter. Enerzijds is het een 
middel t disciplinering en worden de 
vrouwen ‘witgewassen’ (term van Ruben 
Gowricharn). Anderzijds bieden de lessen 
hen een kans zich te ontwikkelen en te 

emanciperen van de verzorgingsstaat en 
op die manier weerstand te bieden. Het 
emancipatoir karakter van deze cursussen 
is hiermee tweeledig: het maakt vrouwen 
meer onafhankelijk ten opzichte van hun 
echtgenoot, maar ook ten opzichte van de 
staat. 
De taallessen hebben voor de vrouwen 
die deelnamen aan dit onderzoek dus 
verschillende functies. Ten eerste leren ze 
Nederlands waarmee zij beter in staat zijn 
zelf naar de dokter, het consultatiebureau 
of de Sociale Dienst te gaan. Ten tweede 
is het voor hen een belangrijke basis voor 
sociaal contact. Ze ontmoeten er vrouwen 
die leven in dezelfde soort omstandig-
heden, maar die niet onderdeel van hun 
hechte familienetwerk zijn. Dat biedt de 
vrouwen, bijvoorbeeld in groepsdiscus-
sies, inzichten van buiten hun gebruike-
lijke omgeving. Ten derde kunnen de vrou-
wen zich drie dagdelen in de week (soms 
meer) zich buiten de context van hun huis 
bewegen. Veel vrouwen die ik sprak zijn 
gezien de arbeidsdeling naar sekse (veel 
huishoudelijke en zorgtaken) en gebrek 
aan geld (voor een tramkaart of auto) ge-
bonden aan huis. De taallessen geven voor 
de vrouwen een legitieme reden om het 
huis te verlaten en in een andere context 
ervaringen op te doen. 
De behoefte van de vrouwen aan meer 
vrije keuze in de taallessen en hun verzet 
tegen disciplinering wordt duidelijk in 
de volgende twee voorbeelden uit de 
lespraktijk. 
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Een medewerkster van de Roteb (vuil-
verwerkingsdienst in Rotterdam) komt 
voorlichting geven aan de vrouwen. De 
sfeer in de groep is onrustig. De vrouwen 
klagen: zij willen gewoon Nederlands 
leren, waarom komen er telkens mensen 
op bezoek om dingen te vertellen? “Dit 
is geen les meer! Dan dit, dan dat! Wij 
moeten heel veel dingen! Er zijn steeds 
andere mensen bij. Dit is geen gewone 
school hoor!”
Honderden allochtone vrouwen zijn al 
voorgelicht, zo vertelt de voorlichtster. 
“De Roteb is natuurlijk voor afval en 
schoonmaken van buitenruimte,” zo ver-
telt ze, “maar in deze voorlichting gaan we 
het over nog veel meer hebben. Het gaat 
zes ochtenden over wonen in Rotterdam in 
het algemeen. Dus niet afval alleen. Ook 

over stemmen, deelgemeenten, buren, 
culturen en hoe je met elkaar omgaat”. 
Er ontstaat onrust bij de groep, vooral 
bij hen die geen Nederlands spreken. Zij 
verstaan er niets van en er is niet voor ver-
taling gezorgd. Een vrouw moet meteen 
vertalen. Eén van de vrouwen maakt in het 
Berbers (wordt vertaald voor mij) een op-
merking waar alle Marokkaanse vrouwen 
hard om moeten lachen: 

“U hoeft ons niets te vertellen. Wij weten 
alles al. Wij zijn schone mensen!”

De voorlichtster reageert hierop door 
te zeggen dat ze dat natuurlijk weet en 
helemaal niet wil suggereren dat ze te 
maken heeft met vieze vrouwen, maar 
dat niemand alles kan weten en dat je 

dus ook kunt leren van haar. Ze vraagt als 
voorbeeld: “Weten jullie bijvoorbeeld het 
telefoonnummer dat je moet bellen voor 
grofvuil?” Dezelfde vrouw antwoordt, na 
vertaling: 

“Ik heb toch een gouden gids? Ik kan het 
toch opzoeken?”

Het tweede voorbeeld is het volgende 
voorval. Een vrouw van het welzijnswerk 
in Rotterdam kwam een ochtend met de 
vrouwen preken. Deze vrouw wilde met 
de groep praten over migratie, huwelijk 
en kinderen. Ze vertelde over zichzelf en 
wilde dat de vrouwen ook over zichzelf 
vertelden. Enigszins schuw, maar welwil-
lend werd hierop gereageerd. De vrouw 
had van te voren gemeld dat ze alleen 
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De zelfontplooiing die de vrouwen zeg-
gen te ervaren is een belangrijke vorm 
van sociale mobiliteit en een basis voor 
emancipatie. Ook al leren deze vrouwen 
de Nederlandse taal onvoldoende en zul-
len zij moeite blijven houden met lezen 
en schrijven, er kan van een emancipatoir 
karakter gesproken worden. De vrouwen 
kunnen nu bijvoorbeeld tegen de welzijns-
werker zeggen, wanneer zij dat willen, dat 
zij liever geen commentaar op hun mannen 
horen. Ook kunnen zij nu, indien nodig, 
zichzelf beter verdedigen bij de Sociale 
Dienst of vragen om een betere woning 
bij de woningbouwcorporatie. Het belang 
van de taallessen zien ze vooral in deze 
termen.
 
“Wij durven vaak niet te vertellen dat hulp is 
niet goed. Maar wij hebben hulp nodig over 
wetten enzo, de belasting enzo. Wij kunnen 
toch niet alles zelf weten?”

Daarin zouden taallessen en de program-
ma’s voor inburgering van oud- en nieuw-
komers hen meer kunnen faciliteren. Er 
zou meer aandacht besteed kunnen wor-
den aan het tegengaan van ‘bureaucra-
tisch analfabetisme’ en vrouwen zouden 
meer wegwijs gemaakt kunnen worden in 
de Nederlandse samenleving. 
Voor een deel gebeurt dat al en zijn de 
programma’s oprecht gericht op zo veel 
mogelijk aansluiting bij de leefwereld van 
de vrouwen. Maar de vrouwen vragen om 
een aanbod waarin hun vermeende achter-
stand, hun emancipatie ten opzichte van 
hun mannen en hun ‘falen’ als ouder niet 
de basis is. Marokkaanse vrouwen, zeker 
jonge en pas gemigreerde vrouwen, willen 
een focus op hun agency en talenten, in 
plaats van hun achterstand.

 OVER DE AUTEUR

Marguerite van den Berg 
(m.a.vandenberg@fsw.eur.nl) is socioloog 
en junior onderzoeker aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij deed van 2005 
tot 2006 in het kader van het Stedelijk 
Innovatie Platform onderzoek naar het 
sociaal kapitaal van Marokkaanse eerste 
generatie vrouwen in Rotterdam. 
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terug zou komen als de groep dat zelf zou 
willen. Dat wilde de groep uiteindelijk 
niet. De manier waarop de welzijnswer-
ker sprak over Marokkaanse gezinnen en 
vooral mannen stuitte de vrouwen tegen 
de borst.

“Ja, die mevrouw was een beetje negatief 
over onze mannen. Ik ben het daar niet mee 
eens. Ze ging zeggen onze mannen dit… 
onze mannen dat! Mijn man doet nooit dat!”

‘gEDWONgEN’ EMANCIPATIE 
Emancipatie(beleid) veronderstelt uitgaan 
van behoefte van vrouwen zelf. De uitwer-
king van het huidige beleid is op dit punt 
innerlijk tegenstrijdig. Het wil de vrouwen 
emanciperen door hen te bekwamen in 
de Nederlandse taal. Maar het wil ook, of 
de vrouwen zelf nu willen of niet, Neder-
landse ‘waarden en normen’ opleggen. 
De boodschap is: “jullie Marokkaanse 
vrouwen moeten emanciperen, of jullie 
willen of niet en jullie kunnen en weten 
dat nog niet.”
Vrouwen stellen zich nu nog vaak de-
fensief op in taallessen. Door minder 
gedwongen aandacht te vragen van 
de vrouwen voor hun emancipatie ten 
opzichte van hun man en familie en door 
meer aandacht te schenken aan de belang-
rijkste doelstelling van de vrouwen zelf: 
emancipatie ten opzichte van de overheid 
zullen deze vrouwen zich minder aange-
vallen voelen. De emancipatoire werking 
van de taallessen kan zo worden versterkt. 
Emancipatie ten opzichte van hun man is 
zo nog niet uit het zicht verloren. Immers, 
de vrouwen hebben door de lessen ook 
meer bewegingsvrijheid en komen in con-
tact met mensen van buiten hun gebruike-
lijke kring. Bovendien zijn zij dan in staat 
zich te ontwikkelen en het Nederlands te 
leren, waarmee zij minder van hun man 
afhankelijk zijn.
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

Emancipatie en integratie gaan niet vanzelf 
hand in hand. In de praktijk kunnen deze 
doelstelling tegengesteld zijn.

Marokkaanse eerste generatie vrouwen 
vinden taallessen belangrijk voor henzelf. 
zij hebben verschillende doelstellingen, 
maar vooral willen deze vrouwen zelf naar 
bijvoorbeeld de dokter en het gemeen-
teloket kunnen. ze willen beter hun weg 
kunnen vinden in de Nederlandse verzorg-
ingsstaat.

Marokkaanse vrouwen die deelnemen 
aan taalcursussen voor oudkomers willen 
minder ‘gedwongen’ emancipatie en 
minder focus op hun achterstand.

Meer en betere aandacht voor het leren 
van de taal zelf en voor het tegengaan van 
‘bureaucratisch analfabetisme’ is wel een 
wens van deze vrouwen.

gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

Een gedeelte van deze tekst (sterk be-
werkt) komt uit het door Marguerite van 
den Berg geschreven boek dat gesubsi-
dieerd door het Nicis Institute in februari 
2007 is verschenen: 
“Dat is bij jullie toch ook zo?”  
gender, etniciteit en klasse in het sociaal 
kapitaal van Marokkaanse vrouwen.  
Amsterdam/ Den Haag: Aksant/Nicis 2007 

CORRECTIES EN AANVUllINgEN 

Publieke familiariteit
Aan het artikel Publieke familiariteit bindt 
in Buitenveldert van Carlinde Adriaanse, 
dat verscheen in City journal 6 (pagina 14 
e.v.) ontbraken literatuurverwijzingen. 

De begrippen publieke familiariteit en 
trust, mistrust en distrust, oorspronkelijk 
ontleend aan het werk van respectievelijk 
Claude Fisher en Pjotr Sztompka, werden 
door Talja Blokland verbonden met 
Nederlandse wijken. Tevens introduceerde 
zij de uitdrukking ‘buurt als identifica-
tiekader.’ Daarom hadden de volgende 
literatuurverwijzingen moeten worden 
opgenomen:

Blokland, T. (2005) De buurt als identifi-
catiekader: de teloorgang van publieke 
familiariteit en de gevolgen voor ‘vertrou-
wen in de buurt’ in achterstandswijken. 
MO/Samenlevingsopbouw, vol. 23, nr. 205, 
pp. 28-31
Blokland, T. (2003) Urban Bonds. Oxford: 
Polity Press
Carlinde Adriaanse



Vitaal burgerschap kan een belangrijke 
impuls geven aan de stedelijke vernieu-
wing. Op wijkniveau vertaalt het zich in 
vitale coalities, waarin zelforganisatie en 
lokaal bestuur gezamenlijk tot beteke-
nisvolle resultaten komen. zulke vitale 
coalities komen niet vanzelf tot stand, 
leert onderzoek. Nodig is maatschappelij-
ke druk, actie van bewoners en voldoende 
bestuurlijke rugdekking. Aanwezigheid 
van doeners, een zakelijke instelling, 
resultaten en   een morele bestuurlijke 
back-up houden de coalitie gaande.
 

Het verbeteren van de leefbaarheid in 
Nederlandse stadswijken is een urgent 
maatschappelijk en politiek vraagstuk. 
Op het verkrijgen van een ‘schone, hele 
en veilige’ wijk en het verstevigen van 
de ‘sociale cohesie’ wordt sterk ingezet 
door lokale en landelijke overheden: de 
stedelijke vernieuwing. Een breed scala 
aan projecten wordt daarvoor ingezet, ge-
richt op sociale, fysieke en economische 
versterking van de stadswijken.
Naast alle initiatieven van (lokale) overhe-
den dienen zich ook diverse initiatieven 
aan van wijkbewoners zélf. Ook daar zit 
veel energie en motivatie om de wijk 
‘beter te maken’ (zie ook Hurenkamp 
c.s., 2006; WRR, 2005; Galesloot, 2002; 
Wagenaar, 2005). In dit artikel wordt de 
schijnwerper op deze bewonersinitiatie-
ven geplaatst. Op initiatieven waarmee 
betekenisvolle resultaten worden ge-
boekt in de wijk. ‘Getrokken’ door be-
trokken bewoners die een ‘vitaal burger-
schap’ aan de dag leggen. Dat wil zeggen 
een burgerschap waarbij bewoners zich 
actief inzetten voor de leefbaarheid van 
de buurt en hierbij weten te balanceren 
tussen zelforganisatie aan de ene kant en 
coproductie met lokale overheden aan 
de andere kant. Een vitaal burgerschap 
dat een krachtige impuls kan zijn voor 
stedelijke vernieuwing, en tegelijkertijd 
een belangrijke versterking van de lokale 
democratie (zie ook: Putnam, 1993; Van 
Gunsteren, 1998; Van den Brink, 2002; 
Hendriks, 2006).

 

Bewonersinitiatieven zijn er in diverse 
soorten en maten. In de praktijk komen 
kleinschalige burgerinitiatieven vaak niet 
tot bloei door een terugtredende over-
heid, maar juist door “een zelfbewuste 
overheid, die zijn rol niet definieert als 
faciliterend maar als uitnodigend en be-
trokken” (Hurenkamp c.s. , 2006: pag. 58). 
Dit artikel gaat over bewonersinitiatief in 
zogenaamde ‘vitale coalities’ (Hendriks 
en Tops, 2002b). Een vitale coalitie is een 
coalitie of samenwerkingsverband met 
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Actie en morele  
back-up dragen  
vitaal burgerschap  
  
 TED VAN DE WIJDEVEN *

 * Dit artikel is tot stand gekomen 
dankzij bijdragen van  
Eefke Cornelissen,  
Frank Hendriks en  
Pieter Tops

een sterk ‘doe-karakter’ waarin bewo-
ners, instanties en (lokale) overheden 
samen in relatief korte tijd betekenisvolle 
resultaten voor de wijk tot stand weten 
te brengen, en die hiervoor in de wijk ook 
de handen op elkaar weet te krijgen. Uit 
onderzoek tot nu toe blijkt dat vitale coa-
lities niet afdwingbaar, maar wel degelijk 
‘bevorderbaar’ zijn (zie o.a. Hendriks & 
Tops, 2002b; Weterings & Tops, 2001). 
Met dit artikel proberen we een antwoord 
te geven op de vraag “Wat zijn randvoor-
waarden en bevorderende omstandig-
heden voor vitale coalities?”  Om een 
beeld te krijgen van wat een vitale coalitie 
kan bewerkstelligen en hoe deze eruit 
kan zien schetsen we een voorbeeld uit 
Rotterdam: het bewonersinitiatief Vitaal 
Pendrecht (voor een uitgebreide beschrij-
ving zie Van de Wijdeven, c.s. 2006).

VITAAl PENDRECHT
Vitaal Pendrecht is een bewonersinitiatief 
in de wijk Pendrecht (Rotterdam-Zuid, 
deelgemeente Charlois). Het initiatief 
is in 2003 gestart, door bewoners sa-
men met professionals in de wijk en het 
stads(deel)bestuur, met als doel de soci-
ale structuren in de buurt en contacten 
tussen de bestaande (etnische) groepen 
te versterken. Dit doet Vitaal Pendrecht 
onder andere door het organiseren van 
activiteiten voor en mét de bewoners in 
de buurt. Vitaal Pendrecht wil met de 

activiteiten die het onderneemt tevens 
positieve publiciteit genereren, om zo 
het negatieve imago van de wijk wat bij 
te stellen. Onderzoekers van de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur volgden 
de totstandkoming van deze vitale coalitie 
van nabij.
De ontwikkelingen in de wijk van de laat-
ste jaren vormden een indirecte aanlei-
ding voor de totstandkoming van Vitaal 
Pendrecht. Mensen in Pendrecht voelen 
dat hun wijk de laatste tien tot vijftien jaar 
erg is veranderd. Vanaf 1990 is Pendrecht 
veranderd van een voorbeeldwijk naar 
een achterstandsbuurt. Het gemiddeld 
inkomen in de buurt is flink gedaald en na 
de moord op de jongen Sedar Soares (in 
2003) nabij het Metrostation Slinge – bij 
Pendrecht – kwamen de media vaker in de 
wijk. Veel bewoners waren van menig dat 
er veel te veel negatieve beeldvorming 
over Pendrecht ontstond.
Dominic Schrijer, destijds deelgemeente-
bestuurder in Charlois, was in diezelfde 
periode van mening dat de aanpak van 
problemen in Pendrecht best wat meer 
Schwung kon gebruiken. Mede op zijn 

initiatief vond in oktober 2003 een 
bijeenkomst plaats waarbij naast Schrijer 
onder andere een woningcorporatie, het 
opbouwwerk, enkele Tilburgse onder-
zoekers en enkele actieve bewoners uit 
Pendrecht aanwezig waren. Al snel bleek 
er brede overeenstemming: er was vol-
doende energie bij de wijkbewoners, maar 
een wij-gevoel ontbrak; veel groepen in 
Pendrecht leven langs elkaar heen. De 
aanwezigen waren het er over eens dat er 
een ‘simpel en leuk initiatief’ nodig was 
waardoor de energie die in de wijk aanwe-
zig is naar voren kon komen.
Nog in diezelfde vergadering kwam Bien 
Hofman, één van de actieve bewoners, 
met het idee om met kerst de grootste 
kerstboom van Rotterdam nu eens niet op 
de Coolsingel te plaatsen, maar in Pen-
drecht: op Plein 1953. Hofman ging met 
enkele andere bewoners aan de slag met 
de organisatie. Dominic Schrijer beloofde 
de onderneming te bekostigen namens de 
deelgemeente. Uiteindelijk waren – naast 
de vele individuen – tientallen organi-
saties uit Pendrecht verbonden met het 
kerstfeest. Dit bleek het begin van vele 
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bewonersinitiatieven onder de noemer 
van Vitaal Pendrecht.
In de drie jaren na de start zijn er onder 
die vlag veel activiteiten georganiseerd, 
en ontstonden allianties met andere 
actieve bewonersgroepen en professio-
nals in de wijk. Later is Vitaal Pendrecht 
een stichting geworden en heeft het 
samen met anderen heel wat op poten 
gezet in Pendrecht: een wielerronde, een 
zomerfeest en een website waarop Vitaal 
Pendrecht de alledaagse gebeurtenissen 
in Pendrecht, en de eigen activiteiten van 
Vitaal Pendrecht verslaat. Er is samen met 
de basisscholen in Pendrecht, het Turks 
Huis en het Educatief Centrum Pendrecht 
een ‘kinderdeelraad’ samengesteld die 
wensen persoonlijk mochten doorgeven 
aan burgemeester Opstelten. 
In juni 2005 hebben de scholen en Vitaal 
Pendrecht een bezoek gebracht aan het 
Europese Parlement. Samen met onder-
meer TOS (Thuis op Straat) heeft Vitaal 
Pendrecht een grote feesttent geregeld 
op Plein 1953, onder de winterse naam: 
‘Het IJspaleis’. Een hele week lang werden 
er in de tent activiteiten georganiseerd 
door en voor bewoners – dans, een kinder-
circus, toneel, en in het bijzonder samen 
‘multiculti’ eten bleek een grote trekker. 
Eén van de meest recente initiatieven in 
Pendrecht is de Pendrecht Universiteit: 
een ’omgekeerde universiteit’. Onder die 
noemer wordt onder andere geëxperi-
menteerd met ‘colleges van bewoners’: 
bewoners vertellen aan professionals 
in de wijk en aan beleidsmakers wat er 
dient te gebeuren in de wijk, in plaats van 
andersom.

Wat zijn nu de randvoorwaarden zonder 
welke ‘vitale coalities’ doorgaans niet 
tot stand kunnen komen? Deze zijn in een 
eerste casestudie van Hendriks en Tops 
(2002a) benoemd, en later getoetst in drie 
andere cases (Van de Wijdeven c.s. 2006).

Maatschappelijke druk
Een eerste randvoorwaarde is de aanwe-
zigheid van maatschappelijk druk. Er dient 
een situatie te zijn die om verandering 
vraagt. Bewoners, politiek en betrokken 
professionals in de wijk dienen die druk te 
voelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
gedeeld gevoel ‘dat de wijk snel achteruit 
gaat’. Deze maatschappelijke druk vormt 
een aanleiding én een tevens inhoude-
lijke legitimatie voor het bewonersiniti-
atief. Deze maatschappelijke druk dient 
doorgaans nog wel scherp en beeldend 
verwoord te worden, zodat deze ook echt 
voelbaar wordt voor partijen.
Zo was in het voorbeeld van Pendrecht 

de wijk afgelopen tien jaar drastisch 
veranderd qua bevolkingssamenstel-
ling, was het gemiddeld inkomen sterk 
gedaald en kreeg de wijk een negatief 
imago. Dit was een belangrijke aanlei-
ding voor de initiatiefnemers van Vitaal 
Pendrecht om te trachten het negatieve 
imago van Pendrecht te veranderen. Door 
het organiseren van activiteiten kon men 
laten zien wat er allemaal wél goed gaat in 
Pendrecht.

Alledaagse doeners
Bewonersinitiatieven kunnen niet zonder 
een - bescheiden - vorm van leiderschap. 
Het vergt bewoners met de bereidheid om 
meer dan gemiddelde tijd en energie te 
steken in activiteiten en projecten en om 
hiervoor verantwoordelijkheid te nemen 
en als ‘aanjager’ te functioneren. Deze 
‘alledaagse doeners’ zijn essentieel voor 
vitale coalities. De term ‘alledaagse doe-
ner’ is afkomstig van de Deense bestuurs-
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kundigen Bang en Sørensen, die in hun 
publicaties nadrukkelijk aandacht vragen 
voor de belangrijke en veranderende 
rol van individuele burgers in het lokaal 
bestuur. Bang en Sørensen signaleren de 
opkomst van wat zij noemen de ‘Everyday 
Maker’ in het lokaal bestuur. De Everyday 
Makers zijn actief op lokaal (wijk) niveau, 
zijn heel goed in staat tot zelforganisatie 
en krijgen zaken ‘voor elkaar’ in de wijk. 
kenmerkend voor hun optreden is de zeer 
concrete manier waarop ze zaken aanpak-
ken en de instelling om zoveel mogelijk 
zelf te doen. Samengewerkt met de ‘ge-
vestigde orde’ wordt er alleen als dat echt 
nodig is (zie Bang and Sørensen, 2001).
Als het gaat over Everyday Makers in de 
Nederlandse context – vrij vertaald ‘al-
ledaagse doeners’ (uit: Hendriks en Tops, 
2002a) – is Vitaal Pendrecht een treffend 
praktijkvoorbeeld. In de aanpak en stijl 
van Bien Hofman zijn de kenmerken van 
Bang en Sørensens Everyday Maker te 
herkennen. Bien is ondernemend (voor de 
publieke zaak), en weet belangen, agen-
da’s en personen slim te koppelen. Biens 
kracht is voor een belangrijk deel het 
motiveren, inspireren en (ver)binden van 
anderen, in - bijvoorbeeld - concrete uit-
voering van projecten in de wijk. Ze weet 
vanuit een sterke persoonlijke gedreven-
heid zaken in een stad of buurt voor elkaar 
te krijgen. 
Maar de Nederlandse alledaagse doener 
is ook weer niet helemaal vergelijkbaar 
met de Deense Everyday Maker. Twee van 
de meest in het oog springende verschil-
len zijn: (1) de Nederlandse alledaagse 
doeners opereren minder ‘ad hoc’, maar 
laten juist een meer constante inzet en be-
trokkenheid zien; en (2) de Nederlandse 
alledaagse doeners hebben eveneens ‘zélf 
doen’ als uitgangspunt, maar maken in de 

praktijk veel gebruik van hun netwerk met 
andere burgers, professionals in de wijk 
én bestuurders (zie Van de Wijdeven & 
Hendriks, 2006a).

Politiek-bestuurlijke rugdekking
Initiatieven van vitaal burgerschap kun-
nen doorgaans niet bloeien zonder reële 
steun van mensen die in het lokaal bestuur 
een zekere positie hebben, ambtelijk of 
politiek. Deze steun betreft niet zozeer de 
alledaagse doeners zélf, maar de aanpak 
of beweging waar die voor staat. De aan-
wezigheid of het meekijken van een partij 
met ‘positionele macht’ is van belang om 
vaart en effectiviteit in samenwerkings-
processen te houden. 
In het voorbeeld van Vitaal Pendrecht was 
deelgemeentebestuurder Schrijer zelfs al 
bij de oprichting (indirect) betrokken, en 
later ontstond er zelfs een persoonlijke 
betrokkenheid van het hele dagelijks be-
stuur van de deelgemeente Charlois.

DUURzAAMHEID
Vitale coalities zijn voor een belangrijk 
deel een kwestie van doen; de kracht ligt 
in de actie. Echter, het is niet ‘zomaar’ een 
kwestie van doen; niet elk gedragsreper-
toire is even succesvol. Wat zijn condities 
en gedragsrepertoires die succes en duur-
zaamheid van vitale coalities bevorderen?

Snelle resultaten
De bestaande maatschappelijke druk 
dient wel te worden ‘verzilverd’. Zon-
der zichtbare resultaten zal een coalitie 
doorgaans niet lang stand houden. Al-
ledaagse doeners zijn hiervan doorgaans 
goed doordrongen. Ze zijn zelf vaak erg 
resultaatgericht en snappen dat resultaat 
behalen hoop biedt, inspireert, en vaak 
krachtiger is dan praten: Not telling, but 
showing! Hoewel er rondom het doen veel 

wordt gepraat, ligt de kracht uiteindelijk 
in het behalen van resultaten. Voorbeel-
den uit de cases spreken in dit verband 
voor zich.

Bereidheid tot ont-regelen
Soms is het effectief om onorthodoxe 
oplossingen toe te passen, om zo de 
institutionele kaders heel even te om-
zeilen. Hiervoor is bestuurlijke rugdek-
king essentieel. Met medewerking van 
een wethouder kunnen procedures soms 
sneller gaan dan van te voren gedacht. 
Deze onorthodoxe oplossingen vragen 
een goed inschattingsvermogen voor 
wanneer iets wel of juist niet kan, maar 
vragen bovenal ook durf van bijvoorbeeld 
een wethouder om het hoofd boven het 
maaiveld uit te steken en de bureaucratie 
tijdelijk ‘te ontregelen’.

Gezamenlijke droom 
Voornoemde aanwezigheid van maat-
schappelijke druk is essentieel voor het 
ontstaan van vitale coalities, maar tegelijk 
slechts een startpunt. Om mensen voor 
langere tijd actief en betrokken te krijgen 
kan het delen van een gezamenlijke droom 
helpen; een aansprekend verhaal, dat 
goed verwoordt ‘waar we het allemaal 
voor doen’. Een dergelijk positief beeld is 
krachtiger dan een klaagzang over hoe el-
lendig de huidige situatie is. Aan deze ge-
zamenlijke droom, aan het gezamenlijke 
positieve verhaal kunnen nieuwe mensen 
zich (ieder op hun eigen wijze) verbinden.

Morele back-up
Zonder bestuurlijke of ambtelijke rugdek-
king is het vaak lastig opereren voor de 
alledaagse doeners. Die rugdekking kan 
worden ingevuld door vertrouwen en 
aandacht te geven aan burgerinitiatieven 
van diegenen die de kar trekken en zich 
met toewijding en liefde inzetten voor de 
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sneeuwhelling te openen bij het IJspaleis. 
En inmiddels hebben Vitaal Pendrecht en 
burgemeester Opstelten ook een per-
soonlijke relatie.

Zakelijkheid 
Hand in hand met toewijding en liefde 
dient er ook aandacht te zijn voor de meer 
zakelijke kanten binnen coalities. Het 
‘hart’ kan niet zonder het ‘hoofd’. Vaak 
zijn alledaagse doeners meer gericht op 
actie en toegewijde inzet, dan op be-
groten en plannen. Dat is natuurlijk niet 
erg. Wel is het handig wanneer nodig 
deze, soms, ‘blinde vlek’ op te vangen 
met expertise van anderen. Het gaat dan 
vanzelfsprekend niet per se om begroten 
en plannen, maar meer in het algemeen 
om een ‘voldoende zakelijkheid’ om te 
overleven.
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wijk. Het gaat vaak om simpele zaken: een 
wethouder die zijn gezicht laat zien op be-
tekenisvolle bijeenkomsten, een persoon-
lijk e-mailtje, uitspreken van waardering 
richting anderen (waaronder media).
Een goed voorbeeld van dergelijke 
‘morele back-up’ is te zien in de Vitaal 
Pendrecht -casus, waar de drie deelge-
meentebestuurders van Charlois onder-
ling hadden afgesproken dat er - wanneer 
mogelijk - altijd een van hen aanwezig is 
bij de activiteiten van Vitaal Pendrecht. 
Dit geeft Vitaal Pendrecht extra vertrou-
wen en kracht.
Het gaat natuurlijk niet alléén om aan-
dacht en vertrouwen, zo nu en dan is het 
ook essentieel dat de aanwezige politieke 
macht bij het bestuur daadwerkelijk wordt 
geëffectueerd. Partijen in vitale coalities 
hebben elkaar nodig voor hulpbronnen, 
zoals kennis en financiën. Het kan een co-
alitie soms vooruit helpen als invloedrijke 
bondgenoten voor financiering zorgen, of 
gewoonweg iets regelen bij mensen of op 
plaatsen waar de alledaagse doener geen 
toegang heeft.

Slim koppelen
Vitaal Pendrecht is erg bedreven in ‘slim 
koppelen’. Bien Hofman is ondernemend 
en weet, samen met andere doeners, vaak 
op een slagvaardige wijze mensen of orga-
nisaties te verbinden aan activiteiten van 
Vitaal Pendrecht. Hierbij gebruikmakend 
van het inmiddels opgebouwde netwerk 
in de wijk bij bewoners, instanties en be-
stuur. Maar ook daarbuiten is het netwerk 
- mede door de publiciteit rondom Vitaal 
Pendrecht - aan het groeien. Onder het 
motto ‘niet geschoten is altijd mis’ zoekt 
Bien zonder veel schroom contact met 
mensen waarvan zij vermoedt dat ze wel-
licht iets kunnen betekenen voor Vitaal 
Pendrecht. Dat doet ze met succes, op 
haar eigen ontwapenende en enthousiaste 
wijze… Zo heeft Vitaal Pendrecht bijvoor-
beeld minister Pechtold weten te strik-
ken om, samen met Dominic Schrijer de 
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat vitale 
coalities niet afdwingbaar, maar wel degeli-
jk ‘bevorderbaar’ zijn. Vitale coalities zijn 
voor een belangrijk deel een kwestie van 
doen; de kracht ligt in de actie. Echter, het 
is niet ‘zomaar’ een kwestie van doen; niet 
elk gedragsrepertoire is even succesvol, 
en er dienen wel enkele randvoorwaarden 
aanwezig te zijn:

de aanwezigheid van maatschappelijk 
druk. Er dient een situatie te zijn die om 
verandering vraagt, en bewoners, politiek 
en betrokken professionals in de wijk 
dienen deze maatschappelijke druk ook 
daadwerkelijk te voelen;

essentieel voor vitale coalities zijn 
‘alledaagse doeners’; bewoners die in staat 
zijn tot zelforganisatie en zaken op een heel 
concrete wijze aanpakken, mensen kunnen 
enthousiasmeren en als ‘aanjager’ kunnen 
functioneren;

vitale coalities kunnen doorgaans niet 
bloeien zonder reële steun van mensen uit 
het lokaal bestuur (ambtelijk of politiek), 
die bereid zijn (actief) steun aan het initia-
tief te verlenen.



Axioma’s  
Eén Randstad bestaat 
wel én niet  
 
 BART LAMBREGTS

 

Sommige begrippen 
zijn zo gevestigd dat 
ze promoveren tot 
axioma of dominant 
vertoog. ‘De Randstad’ 
als functioneel geheel 
is zo’n axioma. Maar in 
hoeverre is ze werkelijk 
een geheel? 
De vraag is politiek zeer 
actueel nu de roep om 
één Randstadbestuur 
toeneemt. Het nieuwe 
kabinet brandt de 
vingers er liever nog niet 
aan, maar de discussie 
zal niet verstommen. 
gezien de verdeeld-
heid van de adviezen is 
het moeilijk besluiten 
nemen. 
Hoe zit het nu eigenlijk? 
Bart lambregts maakt 
voor City journal de 
balans op en licht de 
beleidsmakers bij aan 
de hand van een groot 
empirisch onderzoek: 
Polynet.

Het is druk in de Rand-
stad. Op de wegen, in 
de treinen, in bestuur-
lijke zin en sinds enige 
tijd ook weer rondom de 
vraag wat de Randstad 
nu precies is. Staat de 
Randstad voor niet meer 
dan een verzameling 
losse steden in westelijk 
Nederland of kunnen 
we toch spreken van een 
min of meer samenhan-
gende (netwerk) me-
tropool, al dan niet van 
internationale allure? 
Het is één van de vragen 
die met regelmaat 
opspeelt in ruimtelijk 
ordenend Nederland, 
eigenlijk al vanaf het 
moment dat de Rijks-
dienst voor het Natio-
nale Plan halverwege 
vorige eeuw voorstelde 
om ‘de ontwikkeling van 
het westen des lands’ te 
enten op deze uiteen-
gelegde ‘Hollandse 
Metropool’ (Lambregts 

& Zonneveld, 2004). 
Hele generaties planolo-
gen, stedenbouwers en 
bestuurskundigen heb-
ben zich sindsdien bezig 
gehouden met deze en 
nauw gerelateerde vra-
gen. Bijvoorbeeld hoe 
de functionele samen-
hang in de Randstad zou 
kunnen worden bevor-
derd en of een ‘eigen’ 
Randstadbestuur al dan 
niet wenselijk is. 

Eenvoudig beantwoord-
baar zijn deze vragen 
niet. Het feit dat vijftig 
jaar discussie maar 
bitter weinig consen-
sus heeft gebracht, is 
hiervan getuige. Ook 
de afgelopen maanden, 
die gekenmerkt werden 
door een hevig oplaaien 
van het debat, hebben 
hierin weinig verande-
ring gebracht. kundige 
onderzoekers van het 
Ruimtelijk Planbureau 

en de OECD en een 
groep wijze mannen en 
vrouwen, verenigd in de 
Commissie Versterking 
Randstad, bogen zich 
recent over de functi-
onele samenhang en 
de gewenste bestuur-
lijke inrichting van de 
Randstad. Maar lezing 
van de diverse rap-
portages leert vooral 
dat het blijkbaar niet 
moeilijkmakkelijk is valt 
om in  het verschijnsel 
Randstad uiteenlopende 
patronen te zien en 
accenten te leggen, om 
zo dus tot niet-eens-
luidende conclusies te 
komen. 

STADSgEWESTEN
De onderzoekers van 
het Ruimtelijk Planbu-
reau beten afgelopen 
najaar het spits af. Na 
uitgebreid studeren 
konden zij niet an-
ders dan beamen dat 
stedenbouwkundige 
Niek de Boer tien jaar 
geleden gelijk had: de 
Randstad bestaat niet, 
in elk geval niet als een 
ruimtelijk-functioneel 
samenhangend geheel 

(De Boer, 1996). Er werd 
gekeken naar bedrijfs-
relaties, pendelstromen 
en winkelbezoek, maar 
er werden nauwelijks 
aanwijzingen gevonden 
voor het bestaan van 
één stedelijk netwerk 
op de schaal van de 
Randstad. Sterker nog, 
het bleek zelfs moei-
lijk om trendmatige 
ontwikkelingen boven 
water te krijgen die 
zouden kunnen wijzen 
op het ontstaan van één 
zo’n stedelijk netwerk. 
Volgens het RPB vormen 
de stadsgewesten nog 
steeds ‘het dominante 
ruimtelijke kader […] 
voor de economie en het 
dagelijkse leven’ (RPB, 
2006, p. 162), waarbij 
het Amsterdamse stads-
gewest in Randstad-
verband de onbetwiste 
nummer één is. Deze 
bevindingen verleidden 
directeur Wim Derksen 
tot het opwerpen van de 
tegendraadse vraag of 
het gebrek aan samen-
hang en het daaraan 
gekoppelde surplus aan 
‘intra-regionale’ concur-
rentie niet juist onder-

deel zouden kunnen 
zijn van het succes van 
de Randstad, in plaats 
van een te overwinnen 
faalfactor. 

Aan de door de regering 
ingestelde Commissie 
Versterking Randstad 
bleek deze provoceren-
de gedachte echter niet 
besteed. Deze commis-
sie, voorgezeten door 
oud-premier Wim kok, 
keek in hetzelfde najaar 
naar diezelfde Randstad 
en zag, naast ‘construc-
tieve wedijver’ tussen 
de steden en stadsge-
westen, voornamelijk 
strategische redenen 
om het gebied toch 
vooral als één geheel te 
beschouwen. Volgens 
de commissie is het een 
feit dat ‘de Randstad 
op internationale schaal 
wel als één gebied moet 
worden gezien’ en ver-
gen het ‘robuuster’ en 
‘toekomstbestendiger’ 
maken van de Randsta-
deconomie een visie en 
aanpak op Randstad-
niveau. De commissie 
pleitte daarom met 
kracht voor de formule-

ring van een zogeheten 
Randstadstrategie en 
vóór de vorming van één 
Randstadbestuur. Het 
laatste mede om de ‘be-
stuurlijke drukte’ in de 
Randstad te beteugelen 
en om het ‘bestuurlijk 
ownership’ bij één 
organisatie neer te kun-
nen leggen (Commissie 
Versterking Randstad, 
2007). 
Tegelijkertijd werd ook 
in Parijs op de Randstad 
gestudeerd. De Orga-
nisatie voor Economi-
sche Samenwerking en 
Ontwikkeling (OECD) 
voerde een Territorial 
Review uit en kwam tot 
weer een andere mix van 
conclusies en aanbe-
velingen. De denktank 
constateert met het 
RPB dat ruimtelijk-
functionele relaties zich 
momenteel het sterkst 
manifesteren op het 
niveau van de stadsge-
westen maar vindt net 
als de Commissie- kok 
dat er meer uit de regio 
te halen valt als de 
samenhang op Rand-
stadniveau versterkt 
kan worden. Dit laatste 
zou dan vooral moeten 
gebeuren via het aan-
pakken van de congestie 
op het wegennet en 
het verbeteren van het 
openbaar vervoersaan-
bod. Ook bestuurlijk 

valt er volgens de OECD 
een wereld te winnen, 
maar de instelling van 
een Randstadbestuur 
wordt niet urgent 
gevonden. Voor de pro-
blemen die een aanpak 
op Randstadniveau 
vergen, zou de oplos-
sing gezocht moeten 
worden in betere coor-
dinatiecoördinatie en 
nadrukkelijkere sturing 
door het Rijk. Als er al 
bestuurlijk hervormd 
zou moeten worden, 
dan ligt het volgens de 
OECD het meest voor de 
hand om de stadsregio’s 
een breder mandaat te 
geven (OECD, 2007).
Deze kleine greep 
uit de belangrijkste 
recente bijdragen aan 
het Randstaddebat 
laat zien hoe verschil-
lend er naar de regio 
gekeken kan worden en 
hoe divers de mogelijke 
oplossingen zijn er over 
oplossingen nagedacht 
kan worden. Het is niet 
moeilijk om hier nog 
weer andere perspectie-
ven naast te zetten. Eén 
zo’n perspectief valt 
te construeren uit de 
onderzoeksbevindingen 
die werden gedaan in 
het kader van het recent 
afgeronde POLyNET 
project. POLyNET 
betrof een Europees 
samenwerkingsproject 

dat werd geleid door de 
bekende Britse hoog-
leraar en urbanist Sir 
Peter Hall en waarvan 
het Nederlandse deel 
werd uitgevoerd door 
het onderzoeksinstituut 
AMIDSt van de Universi-
teit van Amsterdam. Het 
doel van het onderzoek 
was om in de peiling te 
krijgen hoe zakelijke 
dienstverleners hun 
activiteiten in ruimte-
lijke zin organiseren en 
hoe zij daarbij gebruik 
maken van de mogelijk-
heden die een polycen-
trisch metropolitane 
omgeving hen biedt. 

zAkElIJkE  
DIENSTVERlENINg 

De zakelijke dienst-
verlening vormt een 
belangrijke steunpilaar 
van menig grootste-
delijke economie. Niet 
alleen in termen van 
werkgelegenheid, maar 
ook vanwege de actieve 
rol die de sector speelt 
in het creëren en laten 
circuleren van econo-
misch relevant kennis. 
De sector is hoogdy-
namisch, beweeglijk 
(binnen zekere grenzen 
althans), en is de afgelo-
pen twee decennia sterk 
geïnternationaliseerd. 
Ze voelt zich bijzonder 
goed thuis in grootste-
delijke en metropolitane 

regio’s (vooral vanwege 
afzet- en arbeidsmarkt-
motieven) en geeft hier 
op belangrijke wijze 
voeding aan de ruimte-
lijke dynamiek.
Binnen Nederland 
manifesteert met name 
de Randstad zich als 
zakelijke dienstverle-
ningscluster. Hier vin-
den we bijna tweederde 
van het aantal banen 
in deze sector terug. 
Binnen de Randstad 
is de zakelijke dienst-
verlening het sterkst 
vertegenwoordigd in 
de Noordvleugel. Hier 
is de sector goed voor 
zo’n twintig procent van 
de werkgelegenheid, 
tegen circa vijftien pro-
cent in de Zuidvleugel. 
Internationale zakelijke 
dienstverleners ves-
tigen zich graag in de 
Randstad, waarbij de 
regio Amsterdam als 
vestigingslocatie veruit 
favoriet is (Lambregts & 
Van der Werff, 2004). 
In het onderzoekspro-
ject POLyNET werd een 
database opgebouwd 
met daarin de kant-
oorlocaties van 177 
zakelijke dienstverle-
ningsondernemingen 
die over ten minste 
twee kantoren beschik-
ken en waarvan er ten 
minste één in de Rand-
stad is gelegen. Acht 
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deelsectoren werden 
onderscheiden: finan-
ciële dienstverlening, 
verzekeringswezen, 
accountancy, juridische 
dienstverlening, recla-
mewezen, ICT- en ma-
nagement consultancy, 
ontwerp- en adviesac-
tiviteiten en logistieke 
dienstverlening. Deze 
database werd in eerste 
instantie aangelegd om 
in het spoor van Peter 
Taylor (2004) na te gaan 
hoe de verschillende 
stedelijke centra van 
de Randstad met elkaar 
en met andere steden 
in de wereld in verband 
staan via de kantoren-
netwerken van zakelijke 
dienstverleners (zie voor 
een verslag Lambregts, 
2005), maar ze laat 
zich ook goed gebrui-
ken voor een (snelle) 
ruimtelijk analyse van 
de Randstedelijke markt 
voor zakelijke dienstver-
leningsproducten. 

De verdeling van de 
kantoorlocaties over de 
twaalf belangrijkste za-
kelijke dienstverlenings-
centra van de Randstad 
is weergegeven in tabel 
1. De 177 bedrijven 
blijken in de twaalf 
geselecteerde centra 
over 436 kantoren te 
beschikken. De acht 
deelsectoren houden er 
markant uiteenlopende 
locatiestrategieën op 
na. Zo beschikt het gros 
van de accountants en 
de financiële dienst-
verleners over een 
wijdvertakt kantoren-
netwerk (gemiddeld 
bijna vier kantoren per 
bedrijf) en hebben veel 
verzekeraars en recla-
mebureaus blijkbaar aan 
één of hooguit enkele 
kantoren in de Randstad 
genoeg. De verklaring 
hiervoor moet worden 
gezocht in het belang 
dat wordt gehecht aan 
het gevestigd zijn in de 

nabijheid van de (poten-
tiële) klant. Om redenen 
waarvoor hier de ruimte 
voor uitleg ontbreekt, 
weegt dit belang zwaar-
der voor bijvoorbeeld 
accountants dan voor 
verzekeraars. 

AMSTERDAM
Een tweede inzicht dat 
ontleend kan worden 
aan de tabel is dat het 
leeuwendeel van de 
bedrijven (circa twee-
derde) kantoor houdt 
in Amsterdam. Een 
aanzienlijke minderheid 
van deze bedrijven (20 
tot 40 procent) vindt 
het tegelijkertijd echter 
nodig om ook nog één 
of meerdere kantoren 
overeind te houden in 
Rotterdam en/of Den 
Haag en Utrecht. Voor 
deze bedrijven vormt de 
Randstad dus geen inte-
grale afzetmarkt maar 
valt zij uiteen in twee 
(Noord- en Zuidvleugel) 

of zelfs meerdere delen 
(de vier grote stadsge-
westen). 

DIENSTVERlENERS
Navraag tijdens inter-
views leverde het begrip 
op dat het laatste vooral 
geldt voor dienstenver-
leners die zich hoofdza-
kelijk op het midden- en 
kleinbedrijf (MkB) 
richten. Voor velen van 
hen is nabijheid tot 
de (potentiële) klant 
van groot belang en 
vormt het stadsgewest 
een goed te behap-
pen schaalniveau. Het 
bedienen van klanten 
die gevestigd zijn in een 
ander stadsgewest dan 
het eigen is weliswaar 
mogelijk (zo groot zijn 
de afstanden niet), maar 
het probleem is gelegen 
in de acquisitie: suc-

cesvolle acquisitie in 
het MkB-segment van 
de markt vergt in veel 
gevallen permanente 
en nadrukkelijke lokale 
aanwezigheid.
In de daarboven gele-
gen marktsegmenten 
(dienstverlening voor 
het grootbedrijf en de 
multinationals, speci-
alistische dienstver-
lening) zijn de ruimte-
lijke vrijheidsgraden 
in principe groter. Het 
verlenen van de dienst 
vergt in veel gevallen 
nog steeds frequent 
en intensief face-to-
face contact tussen de 
dienstverlener en de 
klant, maar omdat de 
opdrachten (net als de 
dienstverleners zelf) 
vaak groter zijn, accep-
teert men langere reis-
tijden en hogere trans-
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actiekosten. Daarnaast 
kan de dienstverlener 
in dit segment bij de 
verwerving van nieuwe 
opdrachten vaker bogen 
op zijn nationale en/of 
internationale naams-
bekendheid, waardoor 
hij niet genoodzaakt is 
om in elke concentratie 
van potentiële afnemers 
ook permanent zicht-
baar aanwezig te zijn. 
Dienstverleners die zich 
op deze ‘hogere’ markt-
segmenten richten, 
kunnen in veel gevallen 
dus volstaan met één 
enkel kantoor in de 
Randstad van waaruit de 
hele regio en vaak zelfs 
heel Nederland wordt 
bediend.

AANTREkkINgS-
kRACHT

Dergelijke kantoren 
staan bovengemideld 
vaak in Amsterdam 
en directe omgeving. 
De redenen hiervoor 
zijn legio. De Amster-
damse regio omvat nu 
eenmaal de belangrijk-
ste concentratie van 
potentiële klanten in 
deze marktsegmenten in 
Nederland, de zakelijke 
dienstverlener kan er 
het juiste personeel 
vinden, Schiphol ligt om 
de hoek, de stad heeft 
een goede naamsbe-
kendheid (belangrijk 
vanuit internationaal 
perspectief) en er zitten 
nu eenmaal al heel veel 

(internationale) zake-
lijke dienstverleners, 
‘dus dan zal het wel 
een goede plek zijn, 
toch?’ (het zwaan-kleef-
aan effect). Zeker als 
nieuwkomer vanuit het 
buitenland moet je een 
goed verhaal hebben 
om niet in Amsterdam 
neer te strijken met je 
advocatenkantoor of 
reclameburau en zelfs 
onder de Nederlandse 
zakelijke dienstver-
leners die lange tijd 
de hoofdstad hebben 
weten te mijden, zijn er 
steeds meer die besef-
fen dat een kantoor in 
Amsterdam de organisa-
tie waarschijnlijk geen 
windeieren gaat leggen. 

De functie van de 
Amsterdamse regio als 
hoogwaardige zakelijk 
dienstverleningscen-
trum lijkt zich binnen 
de Nederlandse context 
dus eerder te verster-
ken dan te verzwakken: 
een ontwikkeling die 
aansluit bij de suggestie 
van het RPB dat Am-
sterdam zich (opnieuw) 
lijkt te ontwikkelen 
tot Neerlands ‘onbe-
twiste metropool’ (RPB, 
2006, p. 163). Echter, 
beseft moet worden 
dat Amsterdam deze 
ontwikkeling alleen kan 
doormaken bij de gratie 
van het feit dat de stad 
deel uitmaakt van een 
omvangrijkere regionale 

economie. Voor veel 
van de buitenlandse 
zakelijke dienstverle-
ners die de afgelopen 
jaren in Amsterdam zijn 
neergestreken (of daar 
een van oorsprong Ne-
derlandse onderneming 
hebben opgekocht) is 
de Amsterdamse markt 
weliswaar interessant, 
maar de echte kluif 
wordt gevormd door de 
veel grotere markt die 
de Randstad heet.    

Met bovenstaande 
(zeer korte) rapportage 
vanuit het POLyNET 
project is onderstreept 
dat er vele vormen van 
‘samenhang’ binnen de 
Randstad kunnen wor-
den onderkend en dat 
elke vorm gekoppeld is 
aan zijn eigen schaalni-
veau. Voor elke indica-
tor die het stadsgewest 
als meest relevant naar 
boven haalt, is er een 
ander die de ‘vleugels’ 
of de Randstad in zijn 
geheel als dominant 
kader aanwijst. Maar 
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Amsterdam 18 15 21 9 9 19 11 20
Rotterdam 14 2 8 16 6 9 11 10
Den Haag 9 2 7 5 5 6 1 10
Utrecht 9 1 7 5 4 5 3 9
Amersfoort 5 0 5 4 0 0 3 6
Haarlemmermeer 4 1 5 3 1 0 8 2
Amstelveen 3 6 5 0 3 0 1 4
Alkmaar 11 0 5 2 0 1 0 2
Almere 5 0 5 5 0 0 2 3
Haarlem 9 0 5 3 0 1 1 1
Hilversum 1 1 5 0 0 1 2 0
Zaanstad 2 0 4 2 0 0 2 0

Total no. offices 90 28 82 54 28 42 45 67
Total no. firms 23 20 22 23 18 23 18 30
Offices per firm 3.9 1.4 3.7 2.3 1.6 1.8 2.5 2.2

Tabel 1: Spreiding van kantoren van ‘multi-office’  
zakelijke dienstverleners over twaalf centra in de  
Randstad. Bron: berekend door de auteur, zie voor  
uitleg over de totstandkoming van deze tabel  
Lambregts (2005).

 Accountancy Advertising Finance Design Insurance Law Logistics Management

  Consultancy      Consultancy

.



Moeten andere overwe-
gingen inmiddels niet de 
doorslag gaan geven? 
Is het niet beter om na 
te gaan welke cruciale 
maatschappelijke vraag-
stukken vragen om een 
aanpak op Randstadni-
veau en welke potenties 
onderbenut blijven als 
alles bij het oude blijft? 
Moet, bij het bepalen 
van de zin en onzin van 
een apart Randstad-
bestuur de vraag niet 
zijn wat de Randstad nu 
precies is maar veeleer 
wat we zouden willen 
dat de Randstad in de 
toekomst wordt? 
Hier is zeker wat voor 
te zeggen en het is 
feitelijk ook de benade-
ring van ‘pro-Randstad’ 
coalities als de ‘Holland 
Acht’ en de Vereniging 
Deltametropool. Zelfs 
de Commissie Verster-
king Randstad ontleent 
vrijwel al haar argumen-
ten voor een ster-
kere Randstad aan een 
dergelijke benaderings-
wijze. Voorzichtigheid 
is echter geboden. Het 

is goed om te inventa-
riseren welke ‘winst’ 
er kan worden behaald 
indien er een Randste-
delijke bestuurslaag zou 
worden ingesteld, maar 
tegelijkertijd zou er ook 
een ‘verliesrekening’ 
moeten worden opge-
maakt. Op deze reke-
ning zouden niet alleen 
de kosten en moeite 
van de voorgestane 
bestuurlijke reorganisa-
tie moeten staan, maar 
ook bijvoorbeeld een 
overzicht van evenzeer 
cruciale maatschap-
pelijke vraagstukken 
die zich het best op een 
lager schaalniveau laten 
aanpakken en die tussen 
de wal en het schip drei-
gen te raken als de be-
stuurlijke herinrichting 
gepaard gaat met de 
opheffing van zo’n laag-
schalige bestuurslaag. 
Afhankelijk van de vraag 

hoe de verhouding tus-
sen ‘winst’ en ‘verlies’ 
er uitziet, zal nagegaan 
moeten worden of de 
‘winst’ ook geïncas-
seerd kan worden op 
een andere manier dan 
via ingrijpende reor-
ganisatie. Hierbij kan 
worden gedacht aan het 
instellen van themage-
bonden autoriteiten die 
verantwoordelijk wor-
den voor de adressering 
van bepaalde vraagstuk-
ken (bijv. een vervoers-
autoriteit) of simpelweg 
aan het versterken 
van de regierol van de 
nationale overheid op 
bepaalde terreinen. In 
de toekomst blijft ons 
dan het soort ellende als 
recent met Randstadrail 
wellicht bespaard. 
Het regeerakkoord 
maakt melding van een 
urgentieprogramma 
voor de Randstad, te 

vervaardigen onder de 
leiding van één coör-
dinerende minister. 
Dit zou een stap in de 
goede richting kunnen 
zijn, mits ze ook daad-
werkelijk en snel leidt 
tot besluitvorming en 
concrete actie. Want 
vergaderd, bestudeerd 
en geschreven is er de 
afgelopen maanden en 
jaren voorlopig wel even 
genoeg. 

waardoor zouden be-
leidsmakers zich nu op 
moeten laten leiden in 
hun pogingen te bepa-
len wat in ruimtelijke en 
bestuurlijke zin ‘wijs’ is 
voor de Randstad en wat 
niet? 
De geschiedenis en bo-
venstaand verhaal leren 
in elk geval dat heldere, 
éénduidig antwoorden 
in deze context niet 
voor het oprapen liggen. 
De vraag is echter in 
hoeverre de reikwijdte 
van functionele relaties 
(en zo ja welke dan) 
maatgevend zou moeten 
zijn bij de bepaling van 
een optimaal schaalni-
veau voor een nieuw op 
te richten territoriaal 
bestuur. Door de tijd 
heen zijn ruimtelijk-
functionele samenhang 
en de inrichting van 
het territoriaal bestuur 
nauw met elkaar verbon-
den geraakt, maar hoe 
houdbaar is die verbin-
tenis nog in een tijdperk 
van globalisering, inter-
nationale positionering 
en klimaatverandering? 
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OVER POlYNET

POLyNET (Sustainable 
Management of Euro-
pean Polycentric Mega-
City Regions) betrof een 
samenwerking tussen 
negen onderzoeks-
instellingen uit heel 
Noordwest Europa. Het 
project werd uitgevoerd 
tussen 2003 en 2006. De 
algehele projectleiding 
was in handen van Prof 
Sir Peter Hall (the young 
Foundation, London). 
Prof.dr. Robert kloos-
terman gaf leiding aan 
het onderzoeksteam 
van de Universiteit van 
Amsterdam. Het onder-
zoek werd gefinancierd 
door onder meer het 
Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling 
en het Ministerie van 
VROM. De resultaten 
van het onderzoek zijn 
in boekvorm gepubli-
ceerd (Hall & Pain, 2006, 
zie literatuurlijst). Voor 
meer informatie kan 
contact worden opgeno-
men met de auteur. 
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gEDACHTESTEUNEN VOOR  
BElEIDSMAkERS 

De Randstad als functioneel samenhangend 
gebied bestaat wel en niet, het is maar hoe 
je er naar kijkt. De meest zichtbare relaties 
manifesteren zich met name op het stads-
gewestelijk niveau, maar daarnaast bestaan 
er ook onderlinge afhankelijkheidsrelaties 
op het niveau van de Randstad als geheel. 
Voor de vraag waar we bestuurlijk heen 
willen met de Randstad is van belang welk 
type functionele samenhang de beleidsma-
kers het zwaarst laten wegen.

los van bestaande samenhangen zijn 
strategische overwegingen en de vraag of 
bepaalde problemen specifiek op Rand-
stadniveau spelen, minstens zo relevant.

Bij de beoordeling van de wenselijkheid van 
het ene Randstadbestuur moet niet alleen 
de mogelijke winst worden meegewogen, 
maar ook de eventuele nieuwe problemen 
die daardoor rijzen op lagere schaalniveaus. 
Met een Randstadbestuur dat uiteindelijk 
niets kan dan vaststellen dat het gros van 
de vraagstukken toch op stadsregionaal 
niveau opgepakt dient te worden, schiet de 
regio ook niet veel op.
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